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వచనము 1 

ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు యథారథ్వరత్నుడును, 

నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము విసరిజ్ంచినవాడు. 

1 రాజులు 11:41 => సొలొమోను చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు అతడు చేసినదంతటిని 

గూరిచ్యు, అతని జాఞ్నమును గూరిచ్యు, సొలొమోను కారయ్ములను గూరిచ్న గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

ఎసేత్రు 9:4 => మొరెద్కై రాజుయొకక్ నగరులో గొపప్వాడాయెను. ఈ మొరెద్కై అనువాడు అంతకంతకు 

గొపప్వాడగుటచేత అతని కీరిత్ సంసాథ్నములనిన్టియందు వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

ఎసేత్రు 2:23 => ఈ సంగతినిగూరిచ్ విచారణకాగా అది నిజమాయెను. అందుచేత వారిదద్రును ఒక 

చెటుట్కు ఉరి తీయింపబడిరి. ఇది రాజు ఎదుటనే రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 6:1 => ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్క పోయినందున రాజయ్పు సమాచార గర్ంథము తెమమ్ని రాజు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 
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1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 51:28 => దానిమీదికి పోవుటకై మాదీయుల రాజులను వారి అధిపతులను వారి 

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

వచనము 2 

అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

ఆదికాండము 41:44 => మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

1 సమూయేలు 23:17 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, 

ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన 

మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 
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ఎసేత్రు 3:2 => కాబటిట్ రాజు గుమమ్మున నునన్ రాజసేవకులందరును రాజాజాఞ్నుసారముగా 

మోకాళూల్ని హామానునకు నమసక్రించిరి. మొరెద్కై వంగకయు నమసాక్రము చేయకయు నుండగా 

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

నెహెమాయ్ 2:10 => హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును 

ఇశార్యేలీయులకు కేష్మము కలుగజేయు ఒకడు వచెచ్నని విని బహుగా దుఃఖపడిరి. 

కీరత్నలు 122:6 => యెరూషలేముయొకక్ కేష్మముకొరకు పార్రథ్న చేయుడి యెరూషలేమా, నినున్ 

పేర్మించువారు వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 122:7 => నీ పార్కారములలో నెమమ్ది కలుగును గాక. నీ నగరులలో కేష్మముండును గాక. 

కీరత్నలు 122:8 => నా సహోదరుల నిమితత్మును నా సహవాసుల నిమితత్మును నీకు కేష్మము 

కలుగును గాక అని నేనందును. 

కీరత్నలు 122:9 => మన దేవుడైన యెహోవా మందిరము నిమితత్ము నీకు మేలుచేయ 

పర్యతిన్ంచెదను. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

రోమీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, ఇశార్యేలీయులు రక్షణ పొందవలెనని నా 

హృదయాభిలాషయు, వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు పార్రథ్నయునైయునన్వి. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 
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ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 

దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

ఎసేత్రు 2:5 => షూషను కోటలో బెనాయ్మీనీయుడగు కీషునకు పుటిట్న షిమీ కుమారుడగు యాయీరు 

వంశసుథ్డైన మొరెద్కై అను ఒక యూదుడుండెను. 

యోబు 36:7 => నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో 

ఆయన వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  

సామెతలు 22:11 => హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు 

సేన్హితుడగును. 

యెషయా 22:23 => దిటట్మైనచోట మేకు కొటిట్నటుట్ నేను అతని సిథ్రపరచెదను అతడు తన పితరుల 

కుటుంబమునకు మానయ్తగల సింహాసనముగా నుండును. 

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

వచనము 3 
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అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను ఐదువందల ఆడు 

గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక తూరుప్ దికుక్ 

జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

ఆదికాండము 10:23 => అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు మాషనువారు. 

ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 

ఆదికాండము 36:28 => దీషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము 

ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:42 => ఏసెరు కుమారులు బిలా హ్ను జవాను యహకాను. దిషాను 

కుమారులు ఊజు అరాను. 

యిరిమ్యా 25:20 => సమసత్మైన మిశిర్త జనులును ఊజు దేశపు రాజులందరును ఫిలిషీత్యుల 

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

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

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

యోబు 31:2 => ఆలాగు చేసినయెడల పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్ యేమగును?ఉనన్త 

సథ్లముననునన్ సరవ్శకుత్ని సావ్సథ్య్మేమగును? 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

యోబు 31:5 => అబదిధ్కుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల మోసము చేయుటకై నా కాలు 

తవ్రపడినయెడల 

యోబు 31:6 => నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 
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యోబు 31:7 => నాయ్యమైన తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను తోర్వవిడిచి 

నడచినయెడల నా మనసుస్ నా కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలినయ్మేమైనను 

నాచేతులకు తగిలినయెడల  

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 
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యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

యోబు 31:26 => సూరుయ్డు పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి 

నడచుచుండగా అతనినేగాని చూచి 

యోబు 31:27 => నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు 

ముదుద్పెటిట్నయెడలను పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 
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యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

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

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

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

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 
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2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 
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ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

2 సమూయేలు 22:24 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి యథారుథ్డనైతిని. 

1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 
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యోబు 29:2 => పూరవ్కాలమున నునన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు దేవుడు ననున్ 

కాపాడుచుండిన దినములలో ఉనన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు  

కీరత్నలు 26:11 => నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను ననున్ విమోచింపుము, ననున్ 

కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

సామెతలు 2:21 => యథారథ్వంతులు దేశమందు నివసించుదురు లోపము లేనివారు దానిలో 

నిలిచియుందురు. 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 4 

అతని కుమారులందరు వంతులచొపుప్న అనుదినము ఒకరికొకరు తమ తమ యిండల్లో విందుచేయనై 

కూడునపుప్డు తమ ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ండుర్ తమతో కలిసి అనన్పానములు పుచుచ్కొనవలెనని వారిని 

పిలిపించుచు వచిచ్రి. 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 
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కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 29:5 => సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా చుటుట్నుండిరి 

యోబు 42:13 => మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

ఆమోసు 6:9 => ఒక కుటుంబమందు పదిమంది మనుషుయ్లుండినను వారు చతుత్రు. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

వచనము 5 

వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ హృదయములలో 

దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, అరుణోదయమున లేచి 

వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము ఆలాగున 

చేయుచుండెను.  

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 13:6 => వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ పర్దేశము చాలకపోయెను; ఎందుకనగా వారి 

ఆసిత్ వారు కలిసి నివసించలేనంత విసాత్రమై యుండెను. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:32 => ఆ దోపుడుసొముమ్, అనగా ఆ సైనికులు కొలల్బెటిట్న సొముమ్లో 

మిగిలినది 

సంఖాయ్కాండము 31:33 => ఆరులక్షల డెబబ్దియయిదు గొఱఱ్మేకలును, 

సంఖాయ్కాండము 31:34 => డెబబ్ది రెండువేల పశువులును, అరువది యొకవేయి గాడిదలును, 

నాయ్యాధిపతులు 6:5 => వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను. 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 
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యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

యోబు 29:10 => పర్ధానులు మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి అంటుకొనెను. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 7:12 => మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును తూరుప్వారును లెకక్కు 

మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు సముదర్తీరమందునన్ యిసుక 

రేణువులవలె లెకక్లేనివై యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:10 => అపుప్డు జెబహును సలుమ్నాన్యు వారితోకూడ వారి సేనలును, అనగా 

తూరుప్ జనుల సేనలనిన్టిలో మిగిలిన యించుమించు పదునైదు వేలమంది మనుషుయ్లందరును 

కరోక్రులో నుండిరి. కతిత్దూయు నూట ఇరువదివేలమంది మనుషుయ్లు పడిపోయిరి. 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 29:1 => యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 
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ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

ఆదికాండము 41:49 => యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. 

కొలుచుట అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు 6:33 => మిదాయ్నీయులందరును అమాలేకీయులందరును తూరుప్ వారందరును 

కూడివచిచ్ నది దాటి యెజెర్యేలు మైదానములో దిగగా 

రూతు 2:1 => నయోమి పెనిమిటికి బంధువుడొకడుండెను. అతడు చాల ఆసిత్పరుడు, అతడు 

ఎలీమెలెకు వంశపువాడై యుండెను, అతని పేరు బోయజు. 

1 సమూయేలు 9:1 => అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు 

కుమారుడగు కీషు అను బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్మీనీయుడు. 

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

Page  of 21 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 15:20 => మెనహేము ఇశార్యేలులో భాగయ్వంతులైన గొపప్వారిలో పర్తి మనిషియొదద్ను 

ఏబదేసి తులముల వెండి వసూలుచేసి యీ దర్వయ్మును అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గనుక అషూష్రు రాజు 

దేశమును విడిచి వెళి ల్పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 36:7 => నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో 

ఆయన వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

యిరిమ్యా 49:28 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కొటిట్న కేదారును గూరిచ్యు హాసోరు 

రాజయ్ములనుగూరిచ్యు యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట లేచి కేదారునకు వెళుల్డి తూరుప్దేశసుథ్లను 

దోచుకొనుడి.  

యిరిమ్యా 49:29 => వారి గుడారములను గొఱఱ్ల మందలను శతుర్వులు కొనిపోవుదురు తెరలను 

ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పటుట్కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద 

చాటింతురు  
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దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

వచనము 6 

దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ దినమున అపవాది2 

యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

పర్సంగి 7:2 => విందు జరుగుచునన్ యింటికి పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి పోవుట 

మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికిని వచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని మనసుస్న పెటుట్దురు. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

వచనము 7 

యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు అటు 

తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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యోబు 41:25 => అది లేచునపుప్డు బలిషుఠ్లు భయపడుదురు అధిక భయముచేత వారు 

మైమరతురు. 

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

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

1 సమూయేలు 16:5 => అతడు సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు శుదుధ్లై నాతోకూడ బలికి 

రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుదిధ్ చేసి బలి అరిప్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 12:30 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనిన తరువాత 

జనులను గుమమ్ములను పార్కారమును పవితర్ పరచిరి. 

యోహాను 11:55 => మరియు యూదుల పసాక్పండుగ సమీపమై యుండెను గనుక అనేకులు 

తముమ్నుతాము శుదిధ్చేసికొనుటకై పసాక్ రాకమునుపే పలెల్టూళల్లోనుండి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 5:3 => యెహోవా, ఉదయమున నా కంఠసవ్రము నీకు వినబడును ఉదయమున నా పార్రథ్న 

నీ సనిన్ధిని సిదధ్ముచేసి కాచియుందును. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 
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చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

ఆదికాండము 8:20 => అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను 

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 24:5 => ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి 

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:6 => అపుప్డతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమ్మును ఒలిచి, దాని 

అవయవములను విడదీసిన తరువాత 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:26 => అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుషుయ్లను వెంట 

బెటుట్కొనిపోయి, వారితోకూడ శుదిధ్చేసికొని, దేవాలయములో పర్వేశించి, వారిలో పర్తివానికొరకు 

కానుక అరిప్ంచువరకు శుదిధ్దినములు నెరవేరుచ్దుమని తెలిపెను 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

లేవీయకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయురాలగు ఒక సతరీకిని ఐగుపీత్యుడగు ఒక పురుషునికిని 

పుటిట్నవాడొకడు ఇశార్యేలీయుల మధయ్కు వచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

లేవీయకాండము 24:12 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో 

ఉంచిరి.  

లేవీయకాండము 24:13 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 24:14 => శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని 

శాపవచనమును వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో 

వాని చావగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళి ల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

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

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 
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లేవీయకాండము 16:6 => అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన 

నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

యెహోషువ 3:5 => మరియు యెహోషువ రేపు యెహోవా మీ మధయ్ అదుభ్తకారయ్ములను చేయును 

గనుక మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 3:25 => ఏది వచుచ్నని నేను బహుగా భయపడితినో అదియే నాకు సంభవించుచునన్ది 

నాకు భీతి పుటిట్ంచినదే నామీదికి వచుచ్చునన్ది. 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

కీరత్నలు 35:25 => ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనసుస్లో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని 

మింగివేసితిమని వారు చెపుప్కొనక యుందురుగాక  

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 
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పర్సంగి 7:2 => విందు జరుగుచునన్ యింటికి పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి పోవుట 

మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికిని వచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని మనసుస్న పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడ డ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:24 => నీవు వారిని వెంటబెటుట్కొనిపోయి వారితో కూడ శుదిధ్చేసికొని, 

వారు తలకౌష్రము చేయించుకొనుటకు వారికయెయ్డి తగులుబడి పెటుట్కొనుము; అపుప్డు నినున్గూరిచ్ 

తాము వినిన వరత్మానము నిజము కాదనియు, నీవును ధరమ్శాసత్రమును గైకొని యథావిధిగా 

నడుచుకొనుచునాన్వనియు తెలిసికొందురు 

వచనము 8 

అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు యథారథ్వరత్నుడును 

నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద 

అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 2:1 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము తటసిథ్ంపగా, 

వారితోకూడ అపవాది యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  
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దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

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

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 
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పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

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

సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని 

మోషేతో సెలవియయ్గా, 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:20 => అపుప్డు ఒక ఆతమ్వచిచ్ యెహోవా యెదుట నిలువబడి నేను అతని 

పేర్రేపించెదనని చెపప్గా యెహోవా దేనిచేతనని అతని నడిగెను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

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

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళి ల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 
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హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

వచనము 9 

అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు కలవాడాయెనా? 

యోబు 2:2 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిలో ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

జెకరాయ్ 1:10 => అపుప్డు గొంజిచెటల్లో నిలువబడియునన్వాడు ఇవి లోకమంతటను 

తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన గుఱఱ్ములని చెపెప్ను. 

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

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళి ల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 

మతత్యి 12:43 => అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 
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పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 12:16 => భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి 

గర్కిక్న పర్వాహమును మింగివేసెను. 

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

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

నాయ్యాధిపతులు 9:9 => మముమ్ను ఏలుమని ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్ దేవునిని 

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 
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1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

లూకా 11:24 => అపవితార్తమ్ యొక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. విశార్ంతి దొరకనందున నేను విడిచివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి 

వెళుల్దుననుకొని 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

వచనము 10 

నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ కంచె వేసితివి గదా? 

నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

యెహెజేక్లు 40:4 => ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ 

వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై 

నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  
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సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 

సంఖాయ్కాండము 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

2 రాజులు 23:25 => అతనికి పూరవ్మునన్ రాజులలో అతనివలె పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను పూరణ్బలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న 

చేసినవాడు ఒకడును లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు ఒకడును లేడు. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 8:20 => ఆలోచించుము దేవుడు యథారథ్వంతుని తోర్సివేయడు. ఆయన దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారిని నిలువబెటట్డు. 
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యోబు 9:22 => కావున యథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని 

నశింపజేయుచునాన్డని నేను వాదించుచునాన్ను. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 17:8 => యథారథ్వంతులు దీనినిచూచి ఆశచ్రయ్పడుదురు నిరోద్షులు భకిత్హీనుల సిథ్తి చూచి 

కలవరపడుదురు. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

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

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

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

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 
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సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

లూకా 23:39 => వేర్లాడవేయబడిన ఆ నేరసుథ్లలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు కీర్సుత్వు 

గదా? నినున్ నీవు రకిష్ంచుకొనుము, మముమ్ను కూడ రకిష్ంచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

కీరత్నలు 37:27 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అపుప్డు నీవు నితయ్ము నిలుచుదువు 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 
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2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

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

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

వచనము 11 

అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును మొతిత్నయెడల అతడు నీ 

ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 
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యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

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

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 
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యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

వచనము 12 

యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి మాతర్ము ఏ హానియు 

చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

1 సమూయేలు 25:16 => మేము గొఱఱ్లను కాయుచునన్ంతసేపు వారు రాతిర్ంబగళుల్ మాచుటుట్ 

పార్కారముగా ఉండిరి. 
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కీరత్నలు 5:12 => యెహోవా, నీతిమంతులను ఆశీరవ్దించువాడవు నీవే కేడెముతో కపిప్నటుల్ నీవు 

వారిని దయతో కపెప్దవు కావున నీ నామమును పేర్మించువారు నినున్గూరిచ్ఉలల్సింతురు. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 80:12 => తోర్వను నడుచువారందరు దాని తెంచివేయునటుల్ దానిచుటుట్నునన్ కంచెలను 

నీవేల పాడుచేసితివి? 

యెషయా 5:2 => ఆయన దానిని బాగుగా తర్వివ్ రాళల్ను ఏరి అందులో శేషఠ్మైన దార్క్షతీగెలను 

నాటించెను దాని మధయ్ను బురుజు ఒకటి వేయించి దార్క్ష తొటిట్ని తొలిపించెను. దార్క్షపండుల్ 

ఫలింపవలెనని యెదురు చూచుచుండెను గాని అది కారుదార్క్షలు కాచెను  

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

జెకరాయ్ 2:5 => నేను దానిచుటుట్ అగిన్పార్కారముగా ఉందును, నేను దాని మధయ్ను నివాసినై 

మహిమకు కారణముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

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

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

భదర్పరచబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:2 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు 

నీమీదికి వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 128:2 => నిశచ్యముగా నీవు నీచేతుల కషాట్రిజ్తము ననుభవించెదవు నీవు ధనుయ్డవు నీకు 

మేలు కలుగును. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 128:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 
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ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

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

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

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

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

కీరత్నలు 90:17 => మా దేవుడైన యెహోవా పర్సనన్త మామీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు 

సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని సిథ్రపరచుము. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

ఆదికాండము 30:43 => ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన 

మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 
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నిరగ్మకాండము 34:24 => ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ పొలిమేరలను 

గొపప్విగా చేసెదను. మరియు నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

కనబడబోవునపుప్డు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:19 => కుమారులేమి కుమారెత్లేమి దోపుడు సొమేమ్మి వారు ఎతిత్కొనిపోయిన 

దానంతటిలో కొదిద్దేమి గొపప్దేమి యేదియు తకుక్వకాకుండ దావీదు సమసత్మును రకిష్ంచెను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 29:2 => పూరవ్కాలమున నునన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు దేవుడు ననున్ 

కాపాడుచుండిన దినములలో ఉనన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు  

యోబు 29:4 => నా పరిపకవ్ దినములలో ఉండినటుల్ నేనుండినయెడల ఎంతో మేలు అపుప్డు 

దేవుని రహసయ్ము నా గుడారమునకు పైగా నుండెను. 

కీరత్నలు 35:3 => ఈటె దూసి ననున్ తరుమువారిని అడ డ్గింపుము నేనే నీ రక్షణ అని నాతో 

సెలవిముమ్. 

కీరత్నలు 89:40 => అతని కంచెలనిన్యు నీవు తెగగొటిట్యునాన్వు అతని కోటలు 

పాడుచేసియునాన్వు 

కీరత్నలు 107:39 => వారు బాధవలనను ఇబబ్ందివలనను దుఃఖమువలనను తగిగ్పోయినపుప్డు 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 
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పరమగీతము 2:4 => అతడు ననున్ విందుశాలకు తోడుకొనిపోయెను నామీద పేర్మను ధవ్జముగా 

ఎతెత్ను. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 

మతత్యి 17:15 => పర్భువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాందర్రోగియై మికిక్లి 

బాధపడుచునాన్డు; ఏలాగనగా అగిన్లోను నీళల్లోను తరుచుగా పడుచునాన్డు; 

మారుక్ 5:12 => గనుక ఆ పందులలో పర్వేశించునటుల్ మముమ్ను వాటియొదద్కు పంపుమని, ఆ 

దయయ్ములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 9:20 => వారాయనయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్రి. దయయ్ము ఆయనను చూడగానే, వాని 

విలవిల లాడించెను గనుక వాడు నేలపడి నురుగు కారుచ్కొనుచు పొరాల్డుచుండెను. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

వచనము 13 
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ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము 

పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

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

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 

కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

ఆదికాండము 26:11 => అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని భారయ్ జోలికైనను వెళుల్వాడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష పొందునని తన పర్జలకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 
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యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

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

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

Page  of 48 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 
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యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 65:3 => వారు తోటలలో బలయ్రప్ణమును అరిప్ంచుచు ఇటికెలమీద ధూపము వేయుదురు 

నా భయములేక నాకు నితయ్ము కోపము కలుగజేయుచునాన్రు.  

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

వచనము 14 

ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా షెబాయీయులు వాటిమీద 

పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 
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లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

యిరిమ్యా 38:5 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా అతడు మీవశమున ఉనాన్డు, రాజు మీకు అడ డ్ము 

రాజాలడనగా 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

Page  of 51 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

యెషయా 27:8 => నీవు దాని వెళల్గొటిట్నపుప్డు మితముగా దానికి శిక్ష విధించితివి. తూరుప్గాలిని 

తెపిప్ంచి కఠినమైన తుపానుచేత దాని తొలగించితివి 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

లూకా 8:33 => అపుప్డు దయయ్ములు ఆ మనుషుయ్ని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచ్ను గనుక, ఆ 

మంద పర్పాతమునుండి సరసుస్లోనికి వడిగా పరుగెతిత్ ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 
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యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీ ష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీ ష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీ ష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మారుక్ 4:37 => అపుప్డు పెదద్ తుపాను రేగి ఆయన యునన్ దోనెమీద అలలు కొటిట్నందున దోనె 

నిండిపోయెను. 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

Page  of 53 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

వచనము 15 

ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని 

వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:4 => అతని కుమారులందరు వంతులచొపుప్న అనుదినము ఒకరికొకరు తమ తమ 

యిండల్లో విందుచేయనై కూడునపుప్డు తమ ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ండుర్ తమతో కలిసి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనవలెనని వారిని పిలిపించుచు వచిచ్రి. 

సామెతలు 27:1 => రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో 

అది నీకు తెలియదు. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 
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లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 

వచనము 16 

అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి పడి గొఱఱ్లను 

పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని 

వచిచ్యునాన్ననెను. 

1 సమూయేలు 4:17 => అందుకు అతడు ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల ముందర నిలువలేక 

పారిపోయిరి; జనులలో అనేకులు హతులైరి; హొఫీన్ ఫీనెహాసు అను నీ యిదద్రు కుమారులు 

మృతులైరి; మరియు దేవుని మందసము పటట్బడెను అని చెపెప్ను 
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2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబా ష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

యిరిమ్యా 51:31 => వారి నివాససథ్లములు కాలచ్బడుచునన్వి వారి అడ డ్గడియలు విరిగిపోయెను 

అతని పటట్ణమంతయు పటట్బడును కోనేటి దూలములును జముమ్ను అగిన్చేత కాలచ్బడును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 39:10 => పగగ్ము వేసి గురుపోతును నాగటిచాలులో కటట్గలవా? అది నీచేత తోలబడి 

లోయలను చదరము చేయునా?  

కీరత్నలు 42:7 => నీ జలపర్వాహధారల ధవ్ని విని కరడు కరడును పిలుచుచునన్ది నీ అలలనిన్యు నీ 

తరంగములనిన్యు నా మీదుగా పొరిల్ పారియునన్వి.  

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

వచనము 17 

అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు సమూహములుగా వచిచ్ 

ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు దానిని తెలియజేయుటకు 

నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 10:7 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. 

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:28 => ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను 

Page  of 56 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

ఆదికాండము 25:3 => యొకాష్ను షేబను దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు 

లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  

యెహెజేక్లు 23:42 => ఆలాగున జరుగగా, అచచ్ట ఆమెతో ఉండిన వేడుకగాండర్ 

సమూహముయొకక్ సందడి వినబడెను. సమూహమునకు చేరిన తార్గుబోతులు వారియొదద్కు ఎడారి 

మారగ్మునుండి వచిచ్రి, వారు ఈ వేశయ్ల చేతులకు కడియములు తొడిగి వారి తలలకు పూదండలు 

చుటిట్రి. 

యోవేలు 3:8 => మీ కుమారులను కుమారెత్లను యూదావారికి అమిమ్వేయింతును; వారు 

దూరముగా నివసించు జనులైన షెబాయీయులకు వారిని అమిమ్వేతురు; యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట 

యిదే. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 
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యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

1 సమూయేలు 22:21 => సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు 

తెలియజేయగా 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

2 సమూయేలు 1:3 => అతడు దావీదును దరిశ్ంచి నేలను సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు 

నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యడిగెను. అందుకు వాడు ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములోనుండి నేను 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్తిననెను. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 

యోబు 18:9 => బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 
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యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 24:2 => సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను 

ఆకర్మించుకొని వాటిని మేపుదురు. 

యెహెజేక్లు 24:26 => ఆ దినముననే నీవికను మౌనముగా ఉండక, తపిప్ంచుకొని వచిచ్న వానితో 

సప్షట్ముగా మాటలాడుదువు;  

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

హోషేయ 6:9 => బందిపోటు దొంగలు పొంచియుండునటుల్ యాజకులు పొంచియుండి షెకెము 

మారగ్ములో నరహతయ్ చేసెదరు; వారు ఘోరమైన కాముకతవ్ము జరిగించువారై యునాన్రు, 

వచనము 18 

అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును తమ అనన్ యింట 

భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళి ల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 
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2 రాజులు 1:12 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని 

యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

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

దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. అదివచిచ్ అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును 

మింగ మొదలుపెటిట్నపుప్డు  

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 9:28 => ఇంతమటుట్కు చాలును; ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్ 

రాకుండునటుల్ యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను నిలుపనని వారితో 

చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

సంఖాయ్కాండము 11:1 => జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు 

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

రగులుకొని ఆ పాళెములో నొకకొనను దహింపసాగెను. 

1 రాజులు 1:22 => ఆమె రాజుతో మాటలాడుచునన్పుప్డు పర్వకత్యగు నాతానును లోపలికిరాగా 

పర్వకత్యగు నాతాను వచిచ్యునాన్డని సేవకులు రాజునకు తెలియజేసిరి. 
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యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

వచనము 19 

గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా అది యౌవనుల మీద 

పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని 

వచిచ్యునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 11:28 => హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన 

తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

హబకూక్కు 1 :6 => ఆలకించుడి , తమవికాని ఉనికిపటుట్లను ఆకర్మించవలెనని 

భూదిగంతములవరకు సంచరించు ఉదేర్కముగల కూర్రులగు కలీద్యులను నేను రేపుచునాన్ను. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 
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2 సమూయేలు 1:3 => అతడు దావీదును దరిశ్ంచి నేలను సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు 

నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యడిగెను. అందుకు వాడు ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములోనుండి నేను 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్తిననెను. 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

2 రాజులు 24:2 => యెహోవా అతనిమీదికిని, తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యూదాదేశమును నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కలీద్యుల సైనయ్ములను 

సిరియనుల సైనయ్ములను మోయాబీయుల సైనయ్ములను ఆమోమ్నీయుల సైనయ్ములను రపిప్ంచెను. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 18:9 => బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 24:2 => సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను 

ఆకర్మించుకొని వాటిని మేపుదురు. 

కీరత్నలు 119:61 => భకిత్హీనుల పాశములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ను నీ ధరమ్శాసత్రమును నేను 

మరువలేదు 

యిరిమ్యా 50:1 => బబులోనునుగూరిచ్యు కలీద్యుల దేశమునుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 23:23 => గుఱఱ్ములనెకుక్ బబులోనువారిని కలీద్యులను అధిపతులను 

పర్ధానాధికారులనందరిని అషూష్రీయులను సౌందరయ్ముగల శేర్షుఠ్లను అధిపతులను అధికారులను 

శూరులను మంతుర్లను అందరిని నీమీదికి నేను రపిప్ంచుచునాన్ను. 
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వచనము 20 

అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని నేలమీద 

సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

యోబు 6:2 => నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద 

తార్సులో పెటట్బడును గాక. 

యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

యోబు 19:9 => ఆయన నా ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డు తలమీదనుండి నా కిరీటమును 

తీసివేసియునాన్డు. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

యోబు 23:2 => నేటివరకు నేను మొరలిడుచు తిరుగుబాటు చేయుచునాన్ను నా వాయ్ధి నా 

మూలుగుకంటె భారముగా నునన్ది 

యెషయా 28:19 => వచుచ్నపుప్డెలల్ను అది మిముమ్ను ఈడుచ్కొనిపోవును పర్తి ఉదయము పర్తి 

పగలు పర్తి రాతిర్ అది వచుచ్ను ఇటిట్ పర్కటన గర్హించుటవలన మహా భయము పుటుట్ను.  

యిరిమ్యా 51:31 => వారి నివాససథ్లములు కాలచ్బడుచునన్వి వారి అడ డ్గడియలు విరిగిపోయెను 

అతని పటట్ణమంతయు పటట్బడును కోనేటి దూలములును జముమ్ను అగిన్చేత కాలచ్బడును  

విలాపవాకయ్ములు 1:12 => తోర్వను నడుచువారలారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా మీకు 

చింతలేదా? యెహోవా తన పర్చండ కోపదినమున నాకు కలుగజేసిన శర్మవంటి శర్మ మరి 

ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.  
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ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

ఆమోసు 4:8 => రెండు మూడు పటట్ణములవారు నీళుల్ తార్గుటకు ఒక పటట్ణమునకే పోగా అచచ్టి 

నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:9 => మరియు మీ ససయ్ములను ఎండుతెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, 

గొంగళి పురుగు వచిచ్ మీ విసాత్రమైన వనములను దార్క్షతోటలను అంజూరపుచెటల్ను ఒలీవచెటల్ను 

తినివేసెను, అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:10 => మరియు నేను ఐగుపీత్యుల మీదికి తెగుళుల్ పంపించినటుల్ మీమీదికి తెగుళుల్ 

పంపించితిని; మీ దండుపేటలో పుటిట్న దురగ్ంధము మీ నాసికారంధర్ములకు ఎకుక్ నంతగా మీ 

యౌవనులను ఖడగ్ముచేత హతము చేయించి మీ గుఱఱ్ములను కొలల్పెటిట్ంచితిని; అయినను మీరు 

నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోబు 1:4 => అతని కుమారులందరు వంతులచొపుప్న అనుదినము ఒకరికొకరు తమ తమ 

యిండల్లో విందుచేయనై కూడునపుప్డు తమ ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ండుర్ తమతో కలిసి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనవలెనని వారిని పిలిపించుచు వచిచ్రి. 

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 
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యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

లూకా 8:42 => అపుప్డు పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వరోగముగల యొక సతరీ (కొనిన్ పార్చీన 

పర్తులలో సతరీ యుండెను. ఆమె తన జీవనోపాధి యంతయు వైదుయ్లకు వయ్యము చేసి, అని 

కూరచ్బడినది) యెవనిచేతను సవ్సథ్త నొందనిదై ఆయన వెనుకకు వచిచ్ 

వచనము 21 

నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా 

ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి కలుగునుగాక. 
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యిరిమ్యా 4:11 => ఆ కాలమున ఈ జనులకును యెరూషలేమునకును ఈలాగు చెపప్బడును 

అరణయ్మందు చెటుల్లేని మెటట్లమీదనుండి వడగాలి నా జనుల కుమారెత్తటుట్ విసరుచునన్ది; అది 

తూరాప్ర పటుట్టకైనను శుదిధ్చేయుటకైనను తగినది కాదు. 

యిరిమ్యా 4:12 => అంతకంటె మికుక్టమైన గాలి నామీద కొటుట్చునన్ది. ఇపుప్డు వారిమీదికి 

రావలసిన తీరుప్లు సెలవితుత్ను అని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

లూకా 13:1 => పిలాతు గలిలయులైన కొందరి రకత్ము వారి బలులతో కలిపియుండెను. ఆ 

కాలమున అకక్డనునన్ కొందరు ఆ సంగతి యేసుతో చెపప్గా 

లూకా 13:2 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను ఈ గలిలయులు అటిట్ హింసలు పొందినందున వారు 

గలిలయులందరికంటె పాపులని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 
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లూకా 13:5 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబా ష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 
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యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

ఆమోసు 6:9 => ఒక కుటుంబమందు పదిమంది మనుషుయ్లుండినను వారు చతుత్రు. 

మారుక్ 4:37 => అపుప్డు పెదద్ తుపాను రేగి ఆయన యునన్ దోనెమీద అలలు కొటిట్నందున దోనె 

నిండిపోయెను. 

లూకా 8:42 => అపుప్డు పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వరోగముగల యొక సతరీ (కొనిన్ పార్చీన 

పర్తులలో సతరీ యుండెను. ఆమె తన జీవనోపాధి యంతయు వైదుయ్లకు వయ్యము చేసి, అని 

కూరచ్బడినది) యెవనిచేతను సవ్సథ్త నొందనిదై ఆయన వెనుకకు వచిచ్ 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

వచనము 22 

ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు అనాయ్యము చేసెనని 

చెపప్లేదు. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 
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ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడ డ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18 => మీరు యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ 

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడ డ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 

2 సమూయేలు 12:17 => దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ అంతయు నేల పడియుండి 

బిడ డ్కొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు 

వచిచ్రిగాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 

2 సమూయేలు 12:18 => ఏడవ దినమున బిడ డ్ చావగా బిడ డ్ పార్ణముతో ఉండగా మేము అతనితో 

మాటిలాడినపుప్డు అతడు మా మాటలు వినక యుండెను. 

2 సమూయేలు 12:19 => ఇపుప్డు బిడ డ్ చనిపోయెనని మనము అతనితో చెపిప్నయెడల తనకుతాను 

హాని చేసికొనునేమో యనుకొని, దావీదు సేవకులు బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి అతనితో చెపప్ వెరచిరి. 

అయితే దావీదు తన సేవకులు గుసగుసలాడుట చూచి బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి గర్హించి బిడ డ్ 

చనిపోయెనా అని తన సేవకుల నడుగగా వారు చనిపోయెననిరి. 

2 సమూయేలు 12:20 => అపుప్డు దావీదు నేలనుండి లేచి సాన్నము చేసి తైలము పూసికొని వేరు 

వసత్రములు ధరించి యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి మొర్కిక్ తన యింటికి తిరిగివచిచ్ భోజనము 

తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి; అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళి ల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 
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1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 33:4 => పర్జలు ఆ దురావ్రత్ను విని దుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభరణములను 

ధరించుకొనలేదు. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 
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2 సమూయేలు 12:20 => అపుప్డు దావీదు నేలనుండి లేచి సాన్నము చేసి తైలము పూసికొని వేరు 

వసత్రములు ధరించి యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి మొర్కిక్ తన యింటికి తిరిగివచిచ్ భోజనము 

తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి; అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:31 => అతడు లేచి వసత్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను; మరియు అతని 

సేవకులందరు వసత్రములు చింపుకొని దగగ్ర నిలువబడియుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

2 రాజులు 18:37 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్, రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:18 => అపుప్డు యెహోషాపాతు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను; 

యూదావారును యెరూషలేము కాపురసుథ్లును యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడి నమసక్రించిరి. 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళి ల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 
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యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

యెషయా 15:2 => ఏడుచ్టకు మోయాబీయులు గుడికిని మెటట్మీదనునన్ దీబోనుకును వెళుల్చునాన్రు 

నెబోమీదను మేదెబామీదను మోయాబీయులు పర్లాపించుచునాన్రు వారందరి తలలమీద 

బోడితనమునన్ది పర్తివాని గడ డ్ము గొరిగింపబడియునన్ది  

యెషయా 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 37:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకుపోయి 

యిరిమ్యా 7:29 => తనకు కోపము తెపిప్ంచు తరమువారిని యెహోవా విసరిజ్ంచి 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు; సీయోనూ నీ తలవెండుర్కలను కతిత్రించుకొనుము, వాటిని పారవేయుము, 

చెటుల్లేని మెటట్లమీద పర్లాపవాకయ్ మెతుత్ము. 

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

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

మీకా 1:16 => సీయోనూ, నీకు పిర్యులగువారు నీయొదద్ నుండకుండ పటట్బడియునాన్రు; నీ తల 

బోడిచేసికొనుము, బోరుచగదద్ వలె నీ బోడితనము కనుపరచుకొనుము. 

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

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  
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వచనము 1 

దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము తటసిథ్ంపగా, వారితోకూడ 

అపవాది యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 

పర్సంగి 5:15 => వాడు ఏ పర్కారముగా తలిల్ గరభ్మునుండి వచెచ్నో ఆ పర్కారముగానే తాను 

వచిచ్నటే ల్ దిగంబరిగానే మరల పోవును, తాను పర్యాసపడి చేసికొనినదానిలో ఏదైనను చేత 

పటుట్కొనిపోడు;  

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

1 తిమోతి 6:7 => మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని 

పోలేము.  

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

పర్సంగి 5:19 => మరియు దేవుడు ఒకనికి ధనధానయ్సమృదిధ్ ఇచిచ్ దానియందు తన భాగము 

అనుభవించుటకును, అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకును, తన కషాట్రిజ్తమందు సంతోషించుటకును 

వీలు కలుగజేసినయెడల అతనికి ఆ సిథ్తి దేవుని ఆశీరావ్దమువలన కలిగినదనుకొనవలెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:38 => మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలువెళుల్ను 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

యెషయా 42:24 => యెహోవాకు విరోధముగా మనము పాపము చేసితివిు వారు ఆయన 

మారగ్ములలో నడవనొలల్కపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును 

దోపుసొముమ్గా అపప్గించినవాడు, దోచుకొనువారికి ఇశార్యేలును అపప్గించినవాడు యెహోవాయే 

గదా?  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

2 రాజులు 20:19 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట 

మేలే; నా దినములలో సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను. 

కీరత్నలు 34:1 => నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన కీరిత్ నా నోట 

నుండును. 

కీరత్నలు 89:38 => ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుండియు నీవు మముమ్ విడనాడి విసరిజ్ంచియునాన్వు నీ 

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  

కీరత్నలు 89:39 => నీ సేవకుని నిబంధన నీకసహయ్మాయెను అతని కిరీటమును నేల పడదోర్సి 

అపవితర్పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 89:40 => అతని కంచెలనిన్యు నీవు తెగగొటిట్యునాన్వు అతని కోటలు 

పాడుచేసియునాన్వు 

కీరత్నలు 89:41 => తోర్వను పోవువారందరు అతని దోచుకొనుచునాన్రు అతడు తన పొరుగువారికి 

నిందాసప్దుడాయెను. 

కీరత్నలు 89:42 => అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు హెచిచ్ంచియునాన్వు అతని శతుర్వులనందరిని 

నీవు సంతోషపరచియునాన్వు  

కీరత్నలు 89:43 => అతని ఖడగ్ము ఏమియు సాధింపకుండ చేసియునాన్వు యుదధ్మందు అతని 

నిలువబెటట్కునాన్వు 
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కీరత్నలు 89:44 => అతని వైభవమును మానిప్యునాన్వు అతని సింహాసనమును నేల 

పడగొటిట్యునాన్వు 

కీరత్నలు 89:45 => అతని యౌవనదినములను తగిగ్ంచియునాన్వు. సిగుగ్తో అతని కపిప్యునాన్వు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 89:46 => యెహోవా, ఎంతవరకు నీవు దాగియుందువు? నితయ్ము దాగియుందువా? 

ఎంతవరకు నీ ఉగర్త అగిన్వలె మండును? 

కీరత్నలు 89:47 => నా ఆయుషాక్లము ఎంత కొదిద్దో జాఞ్పకము చేసికొనుము ఎంత వయ్రథ్ముగా 

నీవు నరులనందరిని సృజించియునాన్వు? 

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

కీరత్నలు 89:49 => పర్భువా, నీ విశావ్సయ్తతోడని నీవు దావీదుతో పర్మాణము చేసిన తొలిల్టి నీ 

కృపాతిశయములెకక్డ? 

కీరత్నలు 89:50 => పర్భువా, నీ సేవకులకు వచిచ్న నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము బలవంతులైన 

జనులందరిచేతను నా యెదలో నేను భరించుచునన్ నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

కీరత్నలు 89:51 => యెహోవా, అవి నీ శతుర్వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతలమీద వారు 

మోపుచునన్ నిందలు. 

కీరత్నలు 89:52 => యెహోవా నితయ్ము సుత్తినొందును గాక ఆమేన  ఆమేన . 

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

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 
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ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

రూతు 1:21 => నేను సమృధిద్గలదాననై వెళి ల్తిని, యెహోవా ననున్ రికుత్రాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. 

మీరు ననున్ నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా నామీద విరుదధ్ముగ సాక్షయ్ము పలికెను, సరవ్శకుత్డు 

ననున్ బాధపరచెను అని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

2 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 
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2 రాజులు 4:26 => నీవు ఆమెను ఎదురొక్నుటకై పరుగున పోయి నీవును నీ పెనిమిటియు నీ 

బిడ డ్యు సుఖముగా ఉనాన్రా అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెపిప్ పంపెను. అందుకామె 

సుఖముగా ఉనాన్మని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

పర్సంగి 6:6 => అటిట్వాడు రెండువేల సంవతస్రములు బర్దికియు మేలు కానక యునన్యెడల వాని 

గతి అంతే; అందరును ఒక సథ్లమునకే వెళుల్దురు గదా. 
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యెషయా 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 

యెషయా 37:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకుపోయి 

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 

యెహెజేక్లు 16:7 => మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృదిధ్లోనికి 

తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము 

లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 

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

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

యోనా 4:7 => మరుసటి ఉదయమందు దేవుడు ఒక పురుగును ఏరప్రచగా అది ఆ చెటుట్ను 

తొలిచినందున చెటుట్ వాడిపోయెను. 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

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

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

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

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

వచనము 2 

యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిలో ఇటు అటు తిరుగులాడుచు 

అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

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

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 
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యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 40:6 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగు యోబుతో పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 40:7 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేసెదను నీవు 

పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

2 రాజులు 4:26 => నీవు ఆమెను ఎదురొక్నుటకై పరుగున పోయి నీవును నీ పెనిమిటియు నీ 

బిడ డ్యు సుఖముగా ఉనాన్రా అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెపిప్ పంపెను. అందుకామె 

సుఖముగా ఉనాన్మని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:13 => ధైరయ్ము కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును 

మన దేవుని పటట్ణముల నిమితత్మును ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి ఏది మంచిదో 

దాని చేయునుగాక. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 
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పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

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

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

వచనము 3 

అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు యథారథ్వరత్నుడును 

నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద 

అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను 

అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా నునాన్డనగా 

యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 
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లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

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

సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని 

మోషేతో సెలవియయ్గా, 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:20 => అపుప్డు ఒక ఆతమ్వచిచ్ యెహోవా యెదుట నిలువబడి నేను అతని 

పేర్రేపించెదనని చెపప్గా యెహోవా దేనిచేతనని అతని నడిగెను. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

జెకరాయ్ 1:10 => అపుప్డు గొంజిచెటల్లో నిలువబడియునన్వాడు ఇవి లోకమంతటను 

తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన గుఱఱ్ములని చెపెప్ను. 

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

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

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

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళి ల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

వచనము 4 

అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై తనకు కలిగినది 

యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 
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2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:9 => మముమ్ను ఏలుమని ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్ దేవునిని 

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

జెకరాయ్ 1:10 => అపుప్డు గొంజిచెటల్లో నిలువబడియునన్వాడు ఇవి లోకమంతటను 

తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన గుఱఱ్ములని చెపెప్ను. 

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

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళి ల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 

మతత్యి 12:43 => అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. 

లూకా 11:24 => అపవితార్తమ్ యొక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. విశార్ంతి దొరకనందున నేను విడిచివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి 

వెళుల్దుననుకొని 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 
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పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

వచనము 5 

ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము 

ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

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

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

బలపరచును. 

సామెతలు 11:8 => నీతిమంతుడు బాధనుండి తపిప్ంపబడును భకిత్హీనుడు బాధపాలగును 

సామెతలు 13:6 => యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

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

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  
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కీరత్నలు 41:12 => నా యథారథ్తనుబటిట్ నీవు ననున్ ఉదధ్రించుచునాన్వు నీ సనిన్ధిని నితయ్ము ననున్ 

నిలువబెటుట్దువు. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

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

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  
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సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

యెషయా 52:4 => దేవుడైన యెహోవా అనుకొనుచునన్దేమనగా తాతాక్ల నివాసము చేయుటకై 

పూరవ్కాలమున నా జనులు ఐగుపుత్నకు పోయిరి. మరియు అషూష్రు నిరిన్మితత్ముగా వారిని 

బాధపరచెను. 

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

చేసియునాన్డు మహోగుర్డై యూదాకుమారెత్ కోటలను పడగొటిట్యునాన్డు వాటిని నేలకు 

కూలిచ్వేసియునాన్డు ఆ రాజయ్మును దాని యధిపతులను ఆయన అపవితర్పరచియునాన్డు.  

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 
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వచనము 6 

అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు ముటట్వదద్ని 

సెలవిచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 7:3 => అపుప్డు రాణియైన ఎసేత్రు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజా, నీ దృషిట్కి నేను 

దయపొందినదాననైనయెడల రాజవైన తమకు సమమ్తియైతే, నా విజాఞ్పననుబటిట్ నా పార్ణమును, నా 

మనవినిబటిట్ నా జనులును, నా కనుగర్హింపబడుదురు గాక. 

ఎసేత్రు 7:4 => సంహరింపబడుటకును, హతము చేయబడి నశించుటకును, నేనును నా జనులును 

కూడ అమమ్బడినవారము. మేము దాసులముగాను దాసురాండర్ముగాను అమమ్బడినయెడల నేను 

మౌనముగా నుందును; ఏలయనగా మా విరోధిని తపిప్ంచుకొనుటకై మేము రాజవగు తమరిని 

శర్మపరచుట యుకత్ముకాదు. 

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

యిరిమ్యా 41:8 => అయితే వారిలో పదిమంది మనుషుయ్లు ఇషామ్యేలుతో పొలములలో దాచబడిన 

గోధుమలు యవలు తైలము తేనె మొదలైన దర్వయ్ములు మాకు కలవు, మముమ్ను చంపకుమని 

చెపుప్కొనగా అతడు వారి సహోదరులతో కూడ వారిని చంపక మానెను.  

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:18 => మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు 

పారవేయసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:19 => మూడవ దినమందు తమచేతులార ఓడసామగిర్ పారవేసిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

ఆదికాండము 47:17 => ఆ సంవతస్రమందు వారి మందలనిన్టికి పర్తిగా అతడు వారికి 

ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 

యెహోషువ 9:24 => అందుకు వారు యెహోషువను చూచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ సమసత్ 

దేశమును మీకిచిచ్, మీ యెదుట నిలువకుండ ఈ దేశ నివాసులనందరిని నశింపజేయునటుల్ తన 

సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించెనని నీ దాసులకు రూఢిగా తెలుపబడెను గనుక మేము మా పార్ణముల 

విషయములో నీవలన మికిక్లి భయపడి యీలాగు చేసితివిు. 

2 సమూయేలు 19:16 => అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన 

షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 
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ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 7:15 => కాబటిట్ వారు వారి వెనుక యొరాద్ను నదివరకు పోయి, సిరియనులు తొందరగా 

పోవుచు, పోయినంత లెకక్ పారవేసిన వసత్రములను సామానులను చూచి, ఆ దూతలు తిరిగివచిచ్ 

రాజుతో సంగతి తెలియజెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 

సామెతలు 13:8 => ఒకని పార్ణమునకు వాని ఐశవ్రయ్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును దరిదుర్డు 

బెదరింపు మాటలు వినడు. 

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 24:17 => మిదెద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; 
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మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

మారుక్ 13:15 => మిదెద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

మారుక్ 14:52 => అతడు నారబటట్ విడిచి, దిగంబరుడై పారిపోయెను. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదెద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:38 => వారు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత, గోధుమలను సముదర్ములో 

పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 
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వచనము 7 

కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని నడినెతిత్వరకు బాధగల 

కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? 

పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా 

దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ 

యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో మనవి చేసెను. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 
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కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

కీరత్నలు 39:10 => నీవు పంపిన తెగులు నా మీదనుండి తొలగింపుము. నీచేతి దెబబ్వలన నేను 

కీష్ణించుచునాన్ను. 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 
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2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 19:22 => నా శరీరమాంసము పోవుట చాలుననుకొనక దేవుడు ననున్ తరుమునటుల్గా 

మీరేల ననున్ తరుముదురు? 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 65:3 => వారు తోటలలో బలయ్రప్ణమును అరిప్ంచుచు ఇటికెలమీద ధూపము వేయుదురు 

నా భయములేక నాకు నితయ్ము కోపము కలుగజేయుచునాన్రు.  

మారుక్ 5:12 => గనుక ఆ పందులలో పర్వేశించునటుల్ మముమ్ను వాటియొదద్కు పంపుమని, ఆ 

దయయ్ములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 
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పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

వచనము 8 

అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

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

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 65:7 => ఆయనే సముదర్ముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు జనముల 

అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు.  

లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 

లూకా 8:30 => యేసు నీ పేరేమని వానినడుగగా, చాల దయయ్ములు వానిలో చొచిచ్యుండెను 

గనుక, 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 
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లూకా 8:33 => అపుప్డు దయయ్ములు ఆ మనుషుయ్ని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచ్ను గనుక, ఆ 

మంద పర్పాతమునుండి సరసుస్లోనికి వడిగా పరుగెతిత్ ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

మారుక్ 9:20 => వారాయనయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్రి. దయయ్ము ఆయనను చూడగానే, వాని 

విలవిల లాడించెను గనుక వాడు నేలపడి నురుగు కారుచ్కొనుచు పొరాల్డుచుండెను. 

లూకా 4:9 => పిమమ్ట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున 

ఆయనను నిలువబెటిట్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇకక్డ నుండి కిర్ందికి దుముకుము 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

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

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

వచనము 9 

అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి మరణము 

కమమ్నెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 30:17 => రాతిర్వేళను నా యెముకలు నాలో విరుగగొటట్బడునటుల్నన్వి ననున్ బాధించు 

నొపుప్లు నిదర్పోవు. 

యోబు 30:18 => మహా రోగబలముచేత నా వసత్రము నిరూపమగును మెడ చుటుట్నుండు నా 

చొకాక్యివలె అది ననున్ ఇరికించుచునన్ది. 

యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

యోబు 30:30 => నా చరమ్ము నలల్బడి నామీదనుండి ఊడిపోవుచునన్ది కాకవలన నా యెముకలు 

కాగిపోయెను. నా సవ్రమండలము దుఃఖసవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి రోదనశబద్ము 

ఎతుత్చునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 9:9 => అపుప్డు అది ఐగుపుత్ దేశమంతట సనన్పు ధూళియై ఐగుపుత్ దేశమంతట 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులగునని మోషే అహరోనులతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:10 => కాబటిట్ వారు ఆవపుబుగిగ్ తీసికొనివచిచ్ ఫరో యెదుట నిలిచిరి. మోషే 

ఆకాశమువైపు దాని చలల్గానే అది మనుషుయ్లకును జంతువులకును పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులాయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:11 => ఆ దదుద్రులవలన శకునగాండుర్ మోషేయెదుట నిలువలేకపోయిరి ఆ 

దదుద్రులు శకునగాండర్కును ఐగుపీత్యులందరికిని పుటెట్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

లేవీయకాండము 13:18 => ఒకని దేహచరమ్మందు పుండు పుటిట్ మానిన తరువాత 

2 సమూయేలు 14:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో అబా ష్లోమంత సౌందరయ్ము గలవాడు ఒకడును 

లేడు; అరికాలు మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను. 

2 రాజులు 20:7 => పిమమ్ట యెషయా అంజూరపుపండల్ ముదద్ తెపిప్ంచుడని చెపప్గా వారు దాని 

తెచిచ్ కురుపుమీద వేసినతరువాత అతడు బాగుపడెను. 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 
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యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

యోబు 30:18 => మహా రోగబలముచేత నా వసత్రము నిరూపమగును మెడ చుటుట్నుండు నా 

చొకాక్యివలె అది ననున్ ఇరికించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 41:8 => కుదురని రోగము వానికి సంభవించియునన్ది వాడు ఈ పడక విడిచి తిరిగి 

లేవడని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీ ష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీ ష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీ ష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 
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మతత్యి 17:15 => పర్భువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాందర్రోగియై మికిక్లి 

బాధపడుచునాన్డు; ఏలాగనగా అగిన్లోను నీళల్లోను తరుచుగా పడుచునాన్డు; 

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

లూకా 13:11 => పదునెనిమిది ఏండల్నుండి బలహీనపరచు దయయ్ము పటిట్న యొక సతరీ అచచ్ట 

నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంతమాతర్మును చకక్గా నిలువబడలేకుండెను. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడ డ్ పుండు పుటెట్ను 

వచనము 10 

అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము దేవునివలన మేలు 

అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో ఏ 

విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

యోబు 19:15 => నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి 

పరదేశినై యునాన్ను. 
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యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 
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మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళి ల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 41:8 => కుదురని రోగము వానికి సంభవించియునన్ది వాడు ఈ పడక విడిచి తిరిగి 

లేవడని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యెషయా 3:26 => పటట్ణపు గుమమ్ములు బాధపడి దుఃఖించును ఆమె ఏమియు లేనిదై నేల 

కూరుచ్ండును. 
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యెషయా 47:1 => కనయ్కయైన బబులోనూ, కిర్ందికి దిగి మంటిలో కూరుచ్ండుము కలీద్యుల 

కుమారీ , సింహాసనము లేకయే నేలమీద కూరుచ్ండుము నీవు మృదువువనియైనను 

సుకుమారివనియైనను జనులు ఇకమీదట చెపప్రు.  

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

విలాపవాకయ్ములు 3:16 => రాళల్చేత నా పండుల్ ఊడగొటెట్ను బుగిగ్లో ననున్ పొరిల్ంచెను. 

మీకా 1:10 => గాతు పటట్ణములో దీనిని తెలియజెపప్వదుద్; అచచ్ట ఎంత మాతర్మును ఏడవ్వదుద్; 

బేతెల్యపర్లో నేను ధూళిలో పడి పొరిల్తిని. 

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడ డ్ పుండు పుటెట్ను 

వచనము 11 

తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను యోబు ముగుగ్రు 

సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి దుఃఖించుటకును 

అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను విడిచివచిచ్రి. 
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ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  
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యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

నాయ్యాధిపతులు 14:17 => ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందరపెటిట్నందున అతడు ఆమెకు దాని 

తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విపుప్డు కథను తెలిపెను. 

1 రాజులు 16:18 => పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ 

తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

Page  of 109 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

వచనము 12 

వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ వసత్రములను 

చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

2 సమూయేలు 19:22 => దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ 

సమయమున మీరు నాకు విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష 

నొందుదురా? యిపుప్డు నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని 

చెపిప్ పర్మాణముచేసి 

మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 
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2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 

2 సమూయేలు 13:13 => నీవును ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రుగ్డవగుదువు; అయితే ఇందునుగూరిచ్ 

రాజుతో మాటలాడుము; 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 9:13 => బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు 

తెలివిలేదు. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 1:2 => అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 
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యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

విలాపవాకయ్ములు 3:38 => మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలువెళుల్ను 

గదా? 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:41 => ఆకాశమందునన్ దేవునితటుట్ మన హృదయమును మనచేతులను 

ఎతిత్కొందము. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

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

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

కీరత్నలు 59:12 => వారి పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాపమునుబటిట్యు వారు పలుకు 

శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక.  

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 
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యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

ఆదికాండము 18:15 => శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు 

నవివ్తివనెను. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 12:20 => అపుప్డు దావీదు నేలనుండి లేచి సాన్నము చేసి తైలము పూసికొని వేరు 

వసత్రములు ధరించి యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి మొర్కిక్ తన యింటికి తిరిగివచిచ్ భోజనము 

తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి; అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 

1 రాజులు 16:18 => పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ 

తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 
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యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 
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ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

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

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

వచనము 13 

అతని బాధ అతయ్ధికముగానుండెనని గర్హించి యెవరును అతనితో ఒకక్ మాటయైనను పలుకక 

రేయింబగలు ఏడు దినములు అతనితోకూడ నేలను కూరుచ్ండిరి. 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

యోబు 16:20 => నా సేన్హితులు ననున్ ఎగతాళిచేయుచునాన్రు. నరుని విషయమై యొకడు 

దేవునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు 

యోబు 19:19 => నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద 

తిరుగబడియునాన్రు. 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 
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సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

యోబు 6:19 => సమూహముగా పర్యాణము చేయు తేమా వరత్కులు వాటిని వెదకుదురు షేబ 

వరత్కులు వాటికొరకు కనిపెటుట్దురు. 

యోబు 15:1 => అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యోబు 8:1 => అపుప్డు షూహీయుడగు బిలద్దు ఇటల్నెను  

యోబు 18:1 => అపుప్డు షూహీయుడైన బిలద్దు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:32 => అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా కనిన కుమారులు 

ఎవరనగా జిమార్ను యొకాష్ను మెదాను మిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు. యొకాష్ను కుమారులు 

షేబదాను. 
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యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

యెషయా 51:19 => ఈ రెండు అపాయములు నీకు సంభవించెను నినున్ ఓదారచ్గలవాడెకక్డ 

ఉనాన్డు? పాడు నాశనము కరవు ఖడగ్ము నీకు పార్పిత్ంచెను, నేను నినెన్టుల్ ఓదారుచ్దును? నీ 

కుమారులు మూరిఛ్లిల్యునాన్రు దుపిప్ వలలో చికుక్పడినటుల్ వీధులనిన్టి చివరలలో వారు 

పడియునాన్రు.  

యోహాను 11:19 => గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ్ మారత్ను మరియను 

ఓదారుచ్టకై వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 
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ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

ఆదికాండము 36:4 => ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

ఆదికాండము 36:34 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:45 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన 

హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:22 => వారి తండిర్యైన ఎఫార్యిము అనేకదినములు దుఃఖించుచుండగా 

అతని సహోదరులు వచిచ్ అతని పరామరిశ్ంచిరి. 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 11:1 => అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 20:1 => అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

ఓబధాయ్ 1:9 => తేమానూ, నీ బలాఢుయ్లు విసమ్యమొందుదురు, అందువలన ఏశావు యొకక్ పరవ్త 

నివాసులందరు హతులై నిరూమ్లమగుదురు. 
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వచనము 1 

ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

రూతు 1:19 => వారు బేతెల్హేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఆ ఊరి వారందరు వారియొదద్కు గుంపుకూడి 

వచిచ్ఈమె నయోమి గదా అని అనుకొనుచుండగా 

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

మారా అనుడి. 

రూతు 1:21 => నేను సమృధిద్గలదాననై వెళి ల్తిని, యెహోవా ననున్ రికుత్రాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. 

మీరు ననున్ నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా నామీద విరుదధ్ముగ సాక్షయ్ము పలికెను, సరవ్శకుత్డు 

ననున్ బాధపరచెను అని వారితో చెపెప్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:7 => దాని ఘనులు హిమముకనన్ శుదధ్మైనవారు వారు పాలకంటె తెలల్నివారు 

వారి శరీరములు పగడములకంటె ఎఱఱ్నివి వారి దేహకాంతి నీలమువంటిది. 

విలాపవాకయ్ములు 4:8 => అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో 

చూచువారు వారిని గురుతు పటట్జాలరు. వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు అంటుకొనియునన్ది అది 

యెండి కఱఱ్వంటిదాయెను. 

ఆదికాండము 27:34 => ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ 

నా తండీర్, ననున్ను దీవించుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:4 => యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెపప్గా 

1 సమూయేలు 11:4 => దూతలు సౌలు గిబియాకు వచిచ్ జనులకు ఆ వరత్మానము తెలియజెపప్గా 

జనులందరు బిగగ్రగా ఏడిచ్రి. 

1 సమూయేలు 30:4 => ఇక ఏడుచ్టకు శకిత్లేక పోవునంత బిగగ్రగా ఏడిచ్రి.  
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2 సమూయేలు 13:36 => అతడు ఆమాటలాడ చాలింపగానే రాజకుమారులు వచిచ్ బిగగ్రగా 

ఏడవ్సాగిరి, రాజును అతని సేవకులందరును దీనిని చూచి బహుగా ఏడిచ్రి. 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళి ల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

విలాపవాకయ్ములు 2:10 => సీయోనుకుమారి పెదద్లు మౌనులై నేలకూరుచ్ందురు తలలమీద 

బుగిగ్పోసికొందురు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు యెరూషలేము కనయ్కలు నేలమటుట్కు తలవంచుకొందురు.  

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

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

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

నిరగ్మకాండము 33:4 => పర్జలు ఆ దురావ్రత్ను విని దుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభరణములను 

ధరించుకొనలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 5:17 => తరువాత యాజకుడు మంటికుండతో పరిశుదధ్మైన నీళుల్ తీసికొనవలెను, 

మరియు యాజకుడు మందిరములో నేలనునన్ ధూళి కొంచెము తీసికొని ఆ నీళల్లో వేయవలెను. 
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యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

1 సమూయేలు 4:12 => ఆనాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్, చినిగిన 

బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను షిలోహులో పర్వేశించెను. 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడ డ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

యోబు 14:20 => నీవు వారిని ఎలల్పుప్డు గెలుచుచునాన్వు గనుక వారు గతించిపోవుదురు నీవు 

వారికి ముఖవికారము కలుగజేసి వారిని వెళల్గొటుట్చునాన్వు. 

యోబు 18:20 => తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు 

పూరవ్ముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 

యోబు 21:5 => ననున్ తేరిచూచి ఆశచ్రయ్పడుడి నోటిమీద చేయి వేసికొనుడి. 

కీరత్నలు 137:1 => బబులోను నదులయొదద్ కూరుచ్ండియునన్పుప్డు మనము సీయోనును జాఞ్పకము 

చేసికొని యేడుచ్ చుంటిమి. 

యెహెజేక్లు 26:16 => సముదర్పు అధిపతులందరును తమ సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ 

చొకాక్యిలను విచితర్మైన వసత్రములను తీసివేసి, దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ 

వణకుచు నినున్ చూచి విసమ్యపడుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

వచనము 2 

యోబు ఈలాగు అనెను 
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ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడ డ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

నెహెమాయ్ 1:4 => ఈ మాటలు వినినపుప్డు నేను కూరుచ్ండి యేడిచ్, కొనిన్ దినములు దుఃఖముతో 

ఉపవాసముండి, ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట విజాఞ్పన చేసితిని. 

యెషయా 3:26 => పటట్ణపు గుమమ్ములు బాధపడి దుఃఖించును ఆమె ఏమియు లేనిదై నేల 

కూరుచ్ండును. 

యెషయా 47:1 => కనయ్కయైన బబులోనూ, కిర్ందికి దిగి మంటిలో కూరుచ్ండుము కలీద్యుల 

కుమారీ , సింహాసనము లేకయే నేలమీద కూరుచ్ండుము నీవు మృదువువనియైనను 

సుకుమారివనియైనను జనులు ఇకమీదట చెపప్రు.  

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

యోబు 4:2 => ఎవడైన ఈ సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల నీకు వయ్సనము కలుగునా? 

అయితే వాదింపక ఎవడు ఊరకొనగలడు? 

కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 18:20 => తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు 

పూరవ్ముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 

Page  of 124 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 137:1 => బబులోను నదులయొదద్ కూరుచ్ండియునన్పుప్డు మనము సీయోనును జాఞ్పకము 

చేసికొని యేడుచ్ చుంటిమి. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

విలాపవాకయ్ములు 2:10 => సీయోనుకుమారి పెదద్లు మౌనులై నేలకూరుచ్ందురు తలలమీద 

బుగిగ్పోసికొందురు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు యెరూషలేము కనయ్కలు నేలమటుట్కు తలవంచుకొందురు.  

యెహెజేక్లు 3:15 => నేను కెబారు నది దగగ్ర తేలాబీబు అను సథ్లమందు కాపురముండు 

చెరపటట్బడినవారియొదద్కు వచిచ్, వారు కూరుచ్నన్ సథ్లమందు కూరుచ్ండి యేమియు చెపప్కయు 

కదలకయు నునన్వాడనై యేడు దినములు వారి మధయ్ నుంటిని. 

యెహెజేక్లు 26:16 => సముదర్పు అధిపతులందరును తమ సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ 

చొకాక్యిలను విచితర్మైన వసత్రములను తీసివేసి, దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ 

వణకుచు నినున్ చూచి విసమ్యపడుదురు.  

వచనము 3 

నా తలిల్ గరభ్దావ్రములను అది మూయనందుకును నా నేతర్ములకు అది బాధను 

మరుగుచేయనందుకును నేను పుటిట్న దినము లేకపోవును గాక మగపిలల్ పుటెట్నని ఒకడు చెపిప్న రాతిర్ 

లేకపోవును గాక. 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 35:16 => నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను 

విసత్రింపజేసియునాన్డు. 
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కీరత్నలు 39:2 => నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును గూరిచ్యైనను పలుకక నేను 

మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.  

కీరత్నలు 39:3 => నా గుండె నాలో మండుచుండెను నేను ధాయ్నించుచుండగా మంట పుటెట్ను 

అపుప్డు నేను ఈ మాట నోరార పలికితిని 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

యోబు 3:3 => నా తలిల్ గరభ్దావ్రములను అది మూయనందుకును నా నేతర్ములకు అది బాధను 

మరుగుచేయనందుకును నేను పుటిట్న దినము లేకపోవును గాక మగపిలల్ పుటెట్నని ఒకడు చెపిప్న రాతిర్ 

లేకపోవును గాక. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యిరిమ్యా 20:14 => నేను పుటిట్నదినము శపింపబడును గాక; నా తలిల్ ననున్ కనిన దినము 

శుభదినమని అనబడకుండును గాక; 

యిరిమ్యా 20:15 => నీకు మగపిలల్ పుటెట్నని నా తండిర్కి వరత్మానము తెచిచ్ అతనికి అధిక 

సంతోషము పుటిట్ంచినవాడు శాపగర్సుత్డగును గాక; 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 
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నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 

సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 33:2 => ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

వచనము 4 

ఆ దినము అంధకారమగును గాక పైనుండి దేవుడు దాని నెంచకుండును గాక వెలుగు దానిమీద 

పర్కాశింపకుండును గాక 

నాయ్యాధిపతులు 18:14 => కాబటిట్ లాయిషుదేశమును సంచరించుటకు పోయిన ఆ అయిదుగురు 

మనుషుయ్లు తమ సహోదరులను చూచి ఈ యిండల్లో ఏఫోదును గృహదేవతలును చెకక్బడిన 

పర్తిమయు పోతవిగర్హమును ఉనన్వని మీరెరుగుదురా? మీరేమి చేయవలెనో దాని యోచన 

చేయుడనగా 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

వచనము 5 

చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. మేఘము దాని కముమ్ను 

గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 
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యోబు 10:18 => గరభ్ములోనుండి నీవు ననేన్ల వెలికి రపిప్ంచితివి? అపుప్డే యెవరును ననున్ 

చూడకుండ నేను పార్ణము విడిచియుండినయెడల మేలు; 

యోబు 10:19 => అపుప్డు నేను లేనటే ల్ యుండియుందును గరభ్ములోనుండి సమాధికి 

కొనిపోబడియుందును. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 20:14 => నేను పుటిట్నదినము శపింపబడును గాక; నా తలిల్ ననున్ కనిన దినము 

శుభదినమని అనబడకుండును గాక; 

యిరిమ్యా 20:15 => నీకు మగపిలల్ పుటెట్నని నా తండిర్కి వరత్మానము తెచిచ్ అతనికి అధిక 

సంతోషము పుటిట్ంచినవాడు శాపగర్సుత్డగును గాక; 

2 సమూయేలు 1:21 => గిలోబ్వ పరవ్తములారా మీమీద మంచైనను వరష్మైనను పర్థమ 

ఫలారప్ణకు తగిన పైరుగల చేలైనను లేకపోవును గాక. బలాఢుయ్ల డాళుల్ అవమానముగ 

పారవేయబడెను. తైలముచేత అభిషేకింపబడని వారిదైనటుట్1సౌలు డాలును పారవేయబడెను. 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యిరిమ్యా 31:22 => నీవు ఎనాన్ళుల్ ఇటు అటు తిరుగులాడుదువు? విశావ్సఘాతకురాలా, యెహోవా 

నీ దేశములో నూతనమైన కారయ్ము జరిగించుచునాన్డు, సతరీ పురుషుని ఆవరించును. 

వచనము 6 

అంధకారము ఆ రాతిర్ని పటుట్కొనును గాక సంవతస్రపు దినములలో నేనొకదాననని అది 

హరిష్ంపకుండును గాక మాసముల సంఖయ్లో అది చేరకుండును గాక. 
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నిరగ్మకాండము 10:22 => మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు 

మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:23 => మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ 

చోటనుండి లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. 

యోవేలు 2:2 => ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధకారము కముమ్ను 

మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి 

కనబడునటుల్ అవి కనబడుచునన్వి. అవి బలమైన యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి 

పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి పుటట్వు.  

ఆమోసు 5:18 => యెహోవా దినము రావలెనని ఆశపెటుట్కొనియునన్ వారలారా, మీకు శర్మ; 

యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:12 => అది ఆకాశవరష్జలము తార్గును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా 

లక్షయ్పెటుట్ దేశము. నీ దేవుడైన యెహోవా కనున్లు సంవతస్రాది మొదలుకొని సంవతస్రాంతమువరకు 

ఎలల్పుప్డు దానిమీద ఉండును. 

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

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 
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జెఫనాయ్ 1:15 => ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ 

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

వచనము 7 

ఆ రాతిర్ యెవడును జననము కాకపోవును గాక దానిలో ఏ ఉతాస్హధవ్ని పుటట్కుండును గాక 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 16:16 => నాచేత బలాతాక్రము జరుగకపోయినను నా పార్రథ్న యథారథ్ముగా నుండినను 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

యోబు 28:3 => మనుషుయ్లు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను 

మరణాంధకారములోను ఉండు రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు సంచరింతురు. 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

కీరత్నలు 107:10 => దేవుని ఆజఞ్లకు లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును తృణీకరించినందున 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 
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యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యిరిమ్యా 2:6 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవా యెకక్డనునాన్డని 

అరణయ్ములో అనగా, ఎడారులు, గోతులుగల దేశములో అనావృషిట్యు గాఢాంధకారమును కలిగి, 

యెవరును సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని దేశములో మముమ్ను నడిపించిన యెహోవా యెకక్డ 

ఉనాన్డని జనులు అడుగుటలేదు. 

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

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

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

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:11 => అపుప్డు మీరు సమీపించి ఆ కొండ దిగువను నిలిచితిరి. 

చీకటియు మేఘమును గాఢాంధకారమును కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశమువరకు అగిన్తో మండుచుండగా 

యెహెజేక్లు 30:3 => యెహోవా దినము వచెచ్ను, అది దురిద్నము, అనయ్జనులు శిక్షనొందు దినము. 

యెహెజేక్లు 34:12 => తమ గొఱఱ్లు చెదరిపోయినపుప్డు కాపరులు వాటిని వెదకునటుల్ నేను నా 

గొఱఱ్లను వెదకి, చీకటిగల మబుబ్దినమందు ఎకక్డెకక్డికి అవి చెదరిపోయెనో అకక్డనుండి నేను 

వాటిని తపిప్ంచి  
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యోవేలు 2:2 => ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధకారము కముమ్ను 

మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి 

కనబడునటుల్ అవి కనబడుచునన్వి. అవి బలమైన యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి 

పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి పుటట్వు.  

హెబీర్యులకు 12:18 => సృప్శించి తెలిసికొనదగినటిట్యు, మండుచునన్టిట్యు కొండకును, 

అగిన్కిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధకారమునకును, తుపానుకును, 

యిరిమ్యా 4:28 => దానినిబటిట్ భూమి దుఃఖించుచునన్ది, పైన ఆకాశము కారు కమిమ్యునన్ది, 

అయితే నేను దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని, నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు 

రదుద్చేయుటలేదు. 

ఆమోసు 8:10 => మీ పండుగ దినములను దుఃఖ దినములుగాను మీ పాటలను పర్లాపములుగాను 

మారుచ్దును, అందరిని మొలలమీద గోనెపటట్ కటుట్కొనజేయుదును, అందరి తలలు బోడిచేసెదను, 

ఒకనికి కలుగు ఏకపుతర్ శోకమువంటి పర్లాపము నేను పుటిట్ంతును; దాని అంతయ్దినము ఘోరమైన 

శర్మదినముగా ఉండును. 

నాయ్యాధిపతులు 18:25 => దానీయులు నీ సవ్రము మాలో నెవనికిని వినబడనీయకుము, వారు 

ఆగర్హపడి నీమీద పడుదురేమో, అపుప్డు నీవు నీ పార్ణమును నీ యింటివారి పార్ణమును 

పోగొటుట్కొందువని అతనితో చెపిప్ 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

వచనము 8 
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దినములు అశుభదినములని చెపుప్వారు దానిని శపించుదురు గాక భుజంగమును రేపుటకు 

నేరుప్గలవారు దానిని శపించుదురు గాక. 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

వచనము 9 

అందులో సంధయ్వేళను పర్కాశించు నక్షతర్ములకు అంధకారము కముమ్ను గాక వెలుగుకొరకు అది 

యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక 

యెషయా 13:20 => అది మరెనన్డును నివాససథ్లముగానుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును 

కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అకక్డ తన గుడారము వేయడు గొఱఱ్ల కాపరులు తమ 

మందలను అకక్డ పరుండనియయ్రు  

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

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  

యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

యెషయా 24:8 => ఉలల్సించువారి ధవ్ని మానిపోయెను సితారాల యింపైన శబద్ము నిలిచిపోయెను. 

యిరిమ్యా 7:34 => ఉలాల్సధవ్నియు ఆనందధవ్నియు పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ 

సవ్రమును యూదా పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను లేకుండచేసెదను; ఈ దేశము 

తపప్క పాడైపోవును. 

పర్కటన 18:22 => నీ వరత్కులు భూమిమీద గొపప్ పర్భువులై యుండిరి; జనములనిన్యు నీ 

మాయమంతర్ములచేత మోసపోయిరి; కావున వైణికుల యొకక్యు, గాయకుల యొకక్యు, 

పిలల్నగోర్వి ఊదువారి యొకక్యు బూరలు ఊదువారి యొకక్యు శబద్ము ఇక ఎనన్డును నీలో 
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వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి 

ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

వచనము 10 

అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:25 => యిరీమ్యాయు యోషీయానుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్ము చేసెను, 

గాయకులందరును గాయకురాండర్ందరును తమ పర్లాపవాకయ్ములలో అతనిగూరిచ్ పలికిరి; 

నేటివరకు యోషీయానుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులలో ఆలాగు చేయుట వాడుక ఆయెను . 

పర్లాపవాకయ్ములలో అటిట్వి వార్యబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 9:17 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలోచింపుడి, 

రోదనము చేయు సతరీలను కనుగొనుడి వారిని పిలువనంపుడి, తెలివిగల సతరీలను కనుగొనుడి వారిని 

పిలువనంపుడి. 

యిరిమ్యా 9:18 => మన కనున్లు కనీన్ళుల్ విడుచునటుల్గాను మన కనురెపప్లనుండి నీళుల్ 

ఒలుకునటుల్గాను వారు తవ్రపడి మనకు రోదనధవ్ని చేయవలెను. 

ఆమోసు 5:16 => దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునైన పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

నేను మీ మధయ్ సంచరింప బోవుచునాన్ను గనుక రాజమారగ్ములనిన్టిలో అంగలారుప్ వినబడును, 

వీధులనిన్టిలో జనులు కూడి అయోయ్ శర్మ అందురు; అంగలారుచ్టకు వారు సేదయ్గాండర్ను 

పిలుతురు; రోదనముచేయ నేరుప్గలవారిని అంగలారుచ్టకు పిలిపింతురు. 

మతత్యి 11:17 => మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని 

మీరు రొముమ్కొటుట్కొనరైతిరని తమ చెలికాండర్తో చెపిప్ పిలుపులాటలాడుకొను పిలల్కాయలను 

పోలియునాన్రు. 
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మారుక్ 5:38 => సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, 

పర్లాపించుచు నుండుట చూచి 

యోబు 41:1 => నీవు మకరమును గాలముతో బయటికి లాగగలవా? దాని నాలుకకు తార్డువేసి 

లాగగలవా? 

యోబు 41:10 => దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 74:14 => మకరముయొకక్ శిరసుస్ను నీవు ముకక్లుగా గొటిట్తివి అరణయ్వాసులకు దానిని 

ఆహారముగా ఇచిచ్తివి. 

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

వచనము 11 

గరభ్మునుండి బయలుదేరగానే నేనేల పార్ణము విడువకపోతిని? 

యోబు 30:26 => నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు 

నిమితత్ము నేను కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను. 

యిరిమ్యా 8:15 => మనము సమాధానము కొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని మేలేమియు 

రాదాయెను; కేష్మముకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము గాని భీతియే కలుగుచునన్ది అని చెపుప్దురు. 

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

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

యోబు 41:18 => అది తుమమ్గా వెలుగు పర్కాశించును దాని కనున్లు ఉదయకాలపు కనురెపప్లవలె 

నునన్వి 
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ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

వచనము 12 

మోకాళల్మీద ననేన్ల ఉంచుకొనిరి? నేనేల సత్నములను కుడిచితిని? 

యోబు 10:18 => గరభ్ములోనుండి నీవు ననేన్ల వెలికి రపిప్ంచితివి? అపుప్డే యెవరును ననున్ 

చూడకుండ నేను పార్ణము విడిచియుండినయెడల మేలు; 

యోబు 10:19 => అపుప్డు నేను లేనటే ల్ యుండియుందును గరభ్ములోనుండి సమాధికి 

కొనిపోబడియుందును. 

ఆదికాండము 20:18 => ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు 

ఇంటిలో పర్తి గరభ్మును మూసియుండెను. 

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

గొడార్లై యుండెను. 

1 సమూయేలు 1:5 => హనాన్ తనకు పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు 

వచెచ్ను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను. 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

పర్సంగి 6:4 => అది లేమిడితో వచిచ్ చీకటిలోనికి పోవును, దాని పేరు చీకటిచేత కమమ్బడెను. 

పర్సంగి 6:5 => అది సూరుయ్ని చూచినది కాదు, ఏ సంగతియు దానికి తెలియదు, అతని గతికంటె 

దాని గతి నెమమ్ది గలది. 
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యిరిమ్యా 20:17 => యెహోవా యేమాతర్మును సంతాపములేక నశింపజేసిన పటట్ణములవలె ఆ 

మనుషుయ్డు ఉండును గాక; ఉదయమున ఆరత్ ధవ్నిని మధాయ్హన్ కాలమందు యుదధ్ధవ్నిని అతడు 

వినును గాక 

యోబు 6:2 => నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద 

తార్సులో పెటట్బడును గాక. 

యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 23:2 => నేటివరకు నేను మొరలిడుచు తిరుగుబాటు చేయుచునాన్ను నా వాయ్ధి నా 

మూలుగుకంటె భారముగా నునన్ది 

పర్సంగి 1 1 : 1 0 = > లేతవయసుస్ను నడిపార్యమును గతించిపోవునవి గనుక 

నీహృదయములోనుండి వాయ్కులమును తొలగించుకొనుము , నీ దేహమును చెరుపుదాని 

తొలగించుకొనుము. 

నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 

సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

సంఖాయ్కాండము 20:3 => జనులు మోషేతో వాదించుచు అయోయ్ మా సహోదరులు యెహోవా 

ఎదుట చనిపోయినపుప్డు మేమును చనిపోయినయెడల ఎంతో మేలు 

పర్సంగి 4:3 => ఇంకను పుటట్నివారు సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు అనాయ్యపు పనులు చూచియుండని 

హేతువుచేత ఈ ఉభయులకంటెను వారే ధనుయ్లనుకొంటిని. 

పర్సంగి 6:5 => అది సూరుయ్ని చూచినది కాదు, ఏ సంగతియు దానికి తెలియదు, అతని గతికంటె 

దాని గతి నెమమ్ది గలది. 
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వచనము 13 

లేనియెడల నేనిపుప్డు పండుకొని నిమమ్ళించియుందును నేను నిదిర్ంచియుందును, నాకు విశార్ంతి 

కలిగియుండును 

కీరత్నలు 58:8 => వారు కరగిపోయిన నతత్వలె నుందురు సూరుయ్ని చూడని గరభ్సార్వమువలె 

నుందురు. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

హోషేయ 9:14 => యెహోవా, వారికి పర్తికారము చేయుము; వారికి నీవేమి పర్తికారము 

చేయుదువు? వారి సతరీలను గొడార్ండుర్గాను ఎండురొముమ్లుగల వారినిగాను చేయుము. 

కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:10 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తలిల్ ననున్ కనన్ది 

మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే. 

కీరత్నలు 71:6 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నీవే నాకు పార్పకుడవై యుంటివి తలిల్గరభ్మునుండి 

ననున్ ఉదభ్వింపజేసినవాడవు నీవే నినున్గూరిచ్ నేను నితయ్ము సుత్తిగానము చేయుదును.  

కీరత్నలు 139:13 => నా అంతరిందిర్యములను నీవే కలుగజేసితివి నా తలిల్ గరభ్మందు ననున్ 

నిరిమ్ంచినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 139:14 => నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు 

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  

కీరత్నలు 139:15 => నేను రహసయ్మందు పుటిట్ననాడు భూమియొకక్ అగాధసథ్లములలో 

విచితర్ముగా నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు  
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కీరత్నలు 139:16 => నేను పిండమునై యుండగా నీ కనున్లు ననున్ చూచెను నియమింపబడిన 

దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములనిన్యు నీ గర్ంథములో లిఖితములాయెను. 

యెషయా 46:3 => యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశార్యేలు ఇంటివారిలో శేషించినవారలారా, 

గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని నాచేత భరింపబడిన వారలారా, తలిల్ ఒడిలో కూరుచ్ండినది 

మొదలుకొని నేను చంకపెటుట్కొనినవారలారా, నా మాట ఆలకించుడి.  

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:2 => మరియు ఇశార్యేలీయులందరు మోషే అహరోనులపైని సణుగుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 20:3 => జనులు మోషేతో వాదించుచు అయోయ్ మా సహోదరులు యెహోవా 

ఎదుట చనిపోయినపుప్డు మేమును చనిపోయినయెడల ఎంతో మేలు 

యోబు 10:18 => గరభ్ములోనుండి నీవు ననేన్ల వెలికి రపిప్ంచితివి? అపుప్డే యెవరును ననున్ 

చూడకుండ నేను పార్ణము విడిచియుండినయెడల మేలు; 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యిరిమ్యా 20:17 => యెహోవా యేమాతర్మును సంతాపములేక నశింపజేసిన పటట్ణములవలె ఆ 

మనుషుయ్డు ఉండును గాక; ఉదయమున ఆరత్ ధవ్నిని మధాయ్హన్ కాలమందు యుదధ్ధవ్నిని అతడు 

వినును గాక 

వచనము 14 

తమకొరకు బీడు భూములయందు భవనములు కటిట్ంచుకొనిన భూరాజులతోను మంతుర్లతోను నేను 

నిదిర్ంచి నిమమ్ళించియుందును. 
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ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలా హ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 50:23 => యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు 

మనషేష్ కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

యెషయా 66:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును 

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 

జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 

యెహెజేక్లు 16:4 => నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుటిట్ననాడు నీ నాభిసూతర్ము కోయబడలేదు, 

శుభర్మగుటకు నీవు నీళల్తో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప్ రాయకపోయిరి బటట్చుటట్కపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 16:5 => ఈ పనులలో ఒకటైనను నీకు చేయవలెనని యెవరును కటాకిష్ంపలేదు, 

నీయందు జాలిపడినవాడొకడును లేకపోయెను; నీవు పుటిట్ననాడే బయటనేలను పారవేయబడి, చూడ 

అసహయ్ముగా ఉంటివి. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

వచనము 15 

బంగారము సంపాదించి తమ యిండల్ను వెండితో నింపుకొనిన అధిపతులతో నిదిర్ంచి 

విశర్మించియుందును. 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

పర్సంగి 6:4 => అది లేమిడితో వచిచ్ చీకటిలోనికి పోవును, దాని పేరు చీకటిచేత కమమ్బడెను. 
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పర్సంగి 6:5 => అది సూరుయ్ని చూచినది కాదు, ఏ సంగతియు దానికి తెలియదు, అతని గతికంటె 

దాని గతి నెమమ్ది గలది. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యెహెజేక్లు 32:27 => అయితే వీరు సునన్తిలేని వారిలో పడిపోయిన శూరులదగగ్ర పండుకొనరు; 

వారు తమ యుధాద్యుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయి, తమ ఖడగ్ములను 

తలలకిర్ంద ఉంచుకొని పండుకొందురు; వీరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైరి గనుక వారి 

దోషము వారి యెముకలకు తగిలెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

వచనము 16 

అకాల సంభవమై కంటబడకయునన్ పిండమువంటివాడనై లేకపోయియుందును. వెలుగు చూడని 

బిడ డ్లవలె లేకపోయియుందును. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 
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1 రాజులు 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

యెషయా 14:10 => వారందరు నినున్ చూచి నీవును మావలె బలహీనుడవైతివా? నీవును 

మాబోటివాడవైతివా? అందురు. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 
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యెషయా 14:12 => తేజోనక్షతర్మా, వేకువచుకాక్, నీవెటుల్ ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను 

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 

యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

యెషయా 14:16 => నినున్ చూచువారు నినున్ నిదానించి చూచుచు ఇటుల్ తలపోయుదురు 

యెహెజేక్లు 27:18 => దమసుక్ వారు హెలోబ్ను దార్కాష్రసమును తెలల్బొచుచ్ను ఇచిచ్ విసాత్రమైన నీ 

సరకులును దినుసులును కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:19 => దదానువారును గేర్కేయులును నూలు ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

ఇనుప పనిముటుట్ను కతీస్యా కెనయా అను సుగంధదర్వయ్ములును నీ సరకులకు బదులియయ్బడును. 

యెహెజేక్లు 27:20 => దదానువారు విచితర్మైన పనిగల చౌకపు తుండుల్ తీసికొని అముమ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:21 => అరబీయులును కేదారు అధిపతులందరును నీతో వరత్కము చేయుదురు, 

వారు గొఱఱ్పిలల్లను పొటే ట్ళల్ను మేకలను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, వీటినిచిచ్ వారు నీతో 

వరత్కము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:22 => షేబ వరత్కులును రామా వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. వారు అతి 

పర్శసత్మైన గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:24 => వీరు నీలో వరత్కులై సొగసైన వసత్రములను ధూమర్వరణ్ము గలవియు 

కుటుట్పనితో చేయబడినవియునగు బటట్లను విలువగల నూలును బాగుగా చేయబడిన గటిట్ తార్ళల్ను 

ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు.  
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యెహెజేక్లు 27:25 => తరీ ష్షు ఓడలు నీకు బండుల్గా ఉనన్వి. నీవు పరిపూరణ్మైనదానవై 

మహాఘనముగా సముదర్ముమీద కూరుచ్నాన్వు. 

యెహెజేక్లు 27:26 => నీ కోలలు వేయువారు మహాసముదర్ములోనికి నినున్ తోర్యగా తూరుప్ గాలి 

సముదర్మధయ్మందు నినున్ బదద్లుచేయును.  

యెహెజేక్లు 27:27 => అపుప్డు నీ ధనమును నీ సరకులును నీవు బదులిచుచ్ వసుత్వులును నీ 

నావికులును నీ ఓడనాయకులును నీ ఓడలు బాగుచేయువారును నీతో వరత్కము చేయువారును నీలో 

నునన్ సిపాయిలందరును నీలోనునన్ జనసమూహములనిన్యు నీవు కూలు దినమందే 

సముదర్మధయ్మందు కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:28 => నీ ఓడనాయకులు వేసిన కేకలవలన నీ ఉపగార్మములు కంపించును; 

యెహెజేక్లు 27:29 => కోలలు పటుట్కొనువారందరును నావికులును ఓడనాయకులును తమ 

ఓడలమీదనుండి దిగి తీరమున నిలిచి 

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

యెహెజేక్లు 27:31 => నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు కటుట్కొని 

మనశిచ్ంతగలవారై నినున్గూరిచ్ బహుగా అంగలారుచ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:32 => వారు నినున్గూరిచ్ పర్లాపవచనమెతిత్ తూరు పటట్ణమా, నీతో సాటియైన 

పటట్ణమేది? సముదర్ములో మునిగి లయమైపోయిన పటట్ణమా, నీకు సమమైన పటట్ణమేది? 

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

యిండల్లో దిబబ్లు కావలసియునన్ యిండల్లో నివసించెదరు 

యెషయా 5:8 => సథ్లము మిగులకుండ మీరు మాతర్మే దేశములో నివసించునటుల్ ఇంటికి ఇలుల్ 

కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేరుచ్కొను మీకు శర్మ. 

యెహెజేక్లు 26:20 => మరియు సజీవులు నివసించు భూమిమీద నేను మహాఘనకారయ్ము 

కలుగజేతును; 
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యెషయా 22:16 => ఇకక్డ నీ కేమి పని? ఇకక్డ నీ కెవరునాన్రు? నీవికక్డ సమాధిని 

తొలిపించుకొననేల? ఎతత్యినసథ్లమున సమాధిని తొలిపించుకొనుచునాన్డు శిలలో తనకు నివాసము 

తొలిపించుకొనుచునాన్డు 

వచనము 17 

అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి నొందుదురు 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

సంఖాయ్కాండము 22:18 => అందుకు బిలాము బాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగారములను 

నాకిచిచ్నను కొదిద్పనినైనను గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట 

మీరలేను. 

1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 

యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

జెకరాయ్ 9:3 => తూరు పటట్ణపువారు పార్కారముగల కోటను కటుట్కొని, యిసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత విసాత్రముగా సువరణ్మును సమకూరుచ్కొనిరి. 

వచనము 18 

బంధింపబడినవారు కారయ్నియామకుల శబద్ము వినక యేకముగా కూడి విశర్మించుదురు 
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కీరత్నలు 58:8 => వారు కరగిపోయిన నతత్వలె నుందురు సూరుయ్ని చూడని గరభ్సార్వమువలె 

నుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

సంఖాయ్కాండము 12:12 => తన తలిల్ గరభ్ములోనుండి పుటిట్నపప్టికే సగముమాంసము కీష్ణించిన 

శిశు శవమువలె ఆమెను ఉండనియయ్కుమని మోషేతో చెపప్గా 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

యిరిమ్యా 20:17 => యెహోవా యేమాతర్మును సంతాపములేక నశింపజేసిన పటట్ణములవలె ఆ 

మనుషుయ్డు ఉండును గాక; ఉదయమున ఆరత్ ధవ్నిని మధాయ్హన్ కాలమందు యుదధ్ధవ్నిని అతడు 

వినును గాక 

వచనము 19 

అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు నచచ్టనునాన్రు దాసులు తమ యజమానుల వశమునుండి 

తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై యునాన్రు. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 

కీరత్నలు 55:6 => ఆహా గువవ్వలె నాకు రెకక్లునన్యెడల నేను ఎగిరిపోయి నెమమ్దిగా నుందునే 
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కీరత్నలు 55:7 => తవ్రపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని 

కీరత్నలు 55:8 => అరణయ్ములో నివసించియుందునే అనుకొంటిని. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 
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యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 21:33 => పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు 

వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 

పర్సంగి 4:2 => కాబటిట్ యింకను బర్దుకుచునన్ వారికంటె ఇంతకుముందు కాలము చేసినవారే 

ధనుయ్లనుకొంటిని. 

పర్సంగి 7:1 => సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జనమ్దినముకంటె మరణదినమే 

మేలు. 

పర్సంగి 9:6 => వారిక పేర్మింపరు, పగ పెటుట్కొనరు, అసూయపడరు, సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

వాటిలో దేనియందును వారికిక నెపప్టికిని వంతు లేదు. 

వచనము 20 

దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 

నిరగ్మకాండము 5:6 => ఆ దినమున ఫరో పర్జలపైనునన్ కారయ్నియామకులకును వారి 

నాయకులకును ఇటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

నిరగ్మకాండము 5:7 => ఇటుకలు చేయుటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు గడిడ్ ఇయయ్కూడదు, 

వారు వెళి ల్ తామే గడిడ్ కూరుచ్కొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 5:8 => అయినను వారు ఇదివరకు చేసిన యిటుకల లెకక్నే వారిమీద మోపవలెను, 

దానిలో ఏమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్; వారు సోమరులు గనుక మేము వెళి ల్ మా దేవునికి 

బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మొఱ పెటుట్చునాన్రు 

నిరగ్మకాండము 5:15 => ఇశార్యేలీయుల నాయకులు ఫరోయొదద్కు వచిచ్ తమ దాసులయెడల 

తమరెందుకిటుల్ జరిగించుచునాన్రు? 

నిరగ్మకాండము 5:16 => తమ దాసులకు గడిడ్నియయ్రు అయితే ఇటుకలు చేయుడని మాతో 

చెపుప్చునాన్రు; చితత్గించుము, వారు తమరి దాసులను కొటుట్చునాన్రు; అయితే తపిప్దము తమరి 

పర్జలయందే యునన్దని మొఱపెటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 5:17 => అందుకతడు మీరు సోమరులు మీరు సోమరులు అందుచేత మేము వెళి ల్ 

యెహోవాకు బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మీరడుగుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 5:18 => మీరు పొండి, పనిచేయుడి, గడిడ్ మీకియయ్బడదు, అయితే ఇటుకల లెకక్ 

మీరపప్గింపక తపప్దని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 5:19 => మీ ఇటుకల లెకక్లో నేమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్, ఏనాటి పని 

ఆనాడే చేయవలెనని రాజు సెలవియయ్గా, ఇశార్యేలీయుల నాయకులు తాము దురవసథ్లో 

పడియునన్టుల్ తెలిసికొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:3 => అతనికి తొమిమ్దివందల ఇనుపరథములుండెను. అతడు ఇరువది 

సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులను కఠినమైన బాధపెటట్గా ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటిట్రి. 

యెషయా 14:3 => తముమ్ను బాధించినవారిని ఏలుదురు. 

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

యోబు 21:26 => వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను. 

యోబు 21:33 => పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు 

వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 

పర్సంగి 9:6 => వారిక పేర్మింపరు, పగ పెటుట్కొనరు, అసూయపడరు, సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

వాటిలో దేనియందును వారికిక నెపప్టికిని వంతు లేదు. 

వచనము 21 

వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై వారు లోతుగా 

తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 
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పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

కీరత్నలు 49:15 => దేవుడు ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా పార్ణమును 

విమోచించును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 
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కీరత్నలు 49:18 => నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మనుషుయ్లు నినున్ సుత్తించినను తన 

జీవితకాలమున నొకడు తనున్ పొగడుకొనినను  

కీరత్నలు 49:19 => అతడు తన పితరుల తరమునకు టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును 

వెలుగుచూడరు. 

కీరత్నలు 49:20 => ఘనత నొందియుండియు బుదిధ్హీనులైనవారు నశించు జంతువులను 

పోలియునాన్రు. 

2 రాజులు 23:2 => యూదావారినందరిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లనందరిని, యాజకులను 

పర్వకత్లను అలుప్లనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్ 

వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథములోని మాటలనిన్టిని 

చదివించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

యోబు 21:26 => వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను. 

వచనము 22 

సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 
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యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యిరిమ్యా 20:18 => కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 

గతించిపోవునటుల్ నేనేల గరభ్ములోనుండి వెడలితిని? 

యోబు 3:16 => అకాల సంభవమై కంటబడకయునన్ పిండమువంటివాడనై లేకపోయియుందును. 

వెలుగు చూడని బిడ డ్లవలె లేకపోయియుందును. 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

యోబు 33:30 => కూపములోనుండి వారిని మరల రపిప్ంపవలెనని మానవులకొరకు రెండు 

సారులు మూడు సారులు ఈ కిర్యలనిన్టిని దేవుడు చేయువాడైయునాన్డు. 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 31:6 => పార్ణము పోవుచునన్వానికి మదయ్ము నియుయ్డి మనోవాయ్కులము గలవారికి 

దార్కాష్రసము నియుయ్డి. 
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ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 

సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

యోబు 9:18 => ఆయన ననున్ ఊపిరి తీయనియయ్డు చేదైనవాటిని నాకు తినిపించును. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 13:26 => నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియునాన్వు నా బాలయ్కాలపు పాపములను నాకు 

సావ్సథ్య్ముగా నీవు విధించియునాన్వు 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 
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యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

పర్సంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము పుటిట్ంచెను అంతయు 

వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక బర్దుకుట నాకసహయ్మాయెను. 

యెషయా 15:4 => హెషోబ్నును ఏలాలేయును మొఱఱ్పెటుట్చునన్వి యాహసువరకు వారి సవ్రము 

వినబడుచునన్ది మోయాబీయుల యోధులు కేకలువేయుదురు మోయాబు పార్ణము అతనిలో 

వణకుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 8:3 => అపుప్డు నేను తోలివేసిన సథ్లములనిన్టిలో మిగిలియునన్ యీ చెడ డ్ వంశములో 

శేషించిన వారందరు జీవమునకు పర్తిగా మరణమును కోరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే. 

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 

పర్కటన 9:6 => ఆ దినములలో మనుషుయ్లు మరణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి దొరకనే 

దొరకదు; చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 23 

మరుగుపడిన మారగ్ము గలవానికిని, దేవుడు చుటుట్కంచె వేసినవానికిని వెలుగు ఇయయ్బడనేల? 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 
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యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

పర్కటన 9:6 => ఆ దినములలో మనుషుయ్లు మరణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి దొరకనే 

దొరకదు; చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

వచనము 24 

భోజనమునకు మారుగా నాకు నిటూ ట్రుప్ కలుగుచునన్ది నా మొఱఱ్లు నీళల్వలె పర్వహించుచునన్వి. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

వచనము 25 

ఏది వచుచ్నని నేను బహుగా భయపడితినో అదియే నాకు సంభవించుచునన్ది నాకు భీతి పుటిట్ంచినదే 

నామీదికి వచుచ్చునన్ది. 

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  

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

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యోబు 19:8 => నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను 

చీకటి చేసియునాన్డు 

కీరత్నలు 31:8 => నీవు శతుర్వులచేత ననున్ చెరపెటట్లేదు విశాలసథ్లమున నా పాదములు 

నిలువబెటిట్తివి. 
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విలాపవాకయ్ములు 3:7 => ఆయన నా చుటుట్ కంచె వేసియునాన్డు నేను బయలువెళల్కుండునటుల్ 

బరువైన సంకెళుల్ నాకు వేసియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:9 => ఆయన నా మారగ్ములకు అడ డ్ముగా చెకుక్డురాళుల్ కటిట్యునాన్డు నేను 

పోజాలకుండ నా తోర్వలను కటిట్వేసియునాన్డు 

హోషేయ 2:6 => ముండల్ కంచె దాని మారగ్ములకు అడ డ్ము వేయుదును; దాని మారగ్ములు దానికి 

కనబడకుండ గోడ కటుట్దును. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

వచనము 26 

నాకు నెమమ్ది లేదు సుఖము లేదు విశార్ంతి లేదు శర్మయే సంభవించుచునన్ది. 

యోబు 7:19 => ఎంతకాలము నీవు ననున్ చూచుట మానకుందువు? నేను గుటక వేయువరకు 

ననున్ విడిచిపెటట్వా?  

కీరత్నలు 80:5 => కనీన్ళుల్ వారికి ఆహారముగా ఇచుచ్చునాన్వు. విసాత్రమైన కనీన్ళుల్ నీవు వారికి 

పానముగా ఇచుచ్చునాన్వు. 

కీరత్నలు 102:9 => నీ కోపాగిన్నిబటిట్యు నీ ఆగర్హమునుబటిట్యు బూడిదెను ఆహారముగా 

భుజించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  
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కీరత్నలు 38:8 => నేను సొమమ్సిలిల్ బహుగా నలిగియునాన్ను నా మనోవేదననుబటిట్ కేకలు 

వేయుచునాన్ను 

యెషయా 59:11 => మేమందరము ఎలుగుబంటల్వలె బొబబ్రించుచునాన్ము గువవ్లవలె 

దుఃఖరవము చేయుచునాన్ము నాయ్యముకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది లభించుటలేదు 

రక్షణకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది మాకు దూరముగా ఉనన్ది  

విలాపవాకయ్ములు 3:8 => నేను బతిమాలి మొరలిడినను నా పార్రథ్న వినబడకుండ తన చెవి 

మూసికొనియునాన్డు. 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

కీరత్నలు 31:10 => నా బర్దుకు దుఃఖముతో వెళల్బుచుచ్చునాన్ను నిటూ ట్రుప్లు విడుచుటతో నా 

యేండుల్ గతించుచునన్వి నా దోషమునుబటిట్ నా బలము తగిగ్పోవుచునన్ది నా యెముకలు 

కీష్ణించుచునన్వి.  

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

పర్భువు సనిన్ధిని నీ హృదయమును కుమమ్రించుము నీ పసిపిలల్ల పార్ణముకొరకు నీచేతులను 

ఆయనతటుట్ ఎతుత్ము పర్తి వీధిమొగను అకలిగొని వారు మూరిఛ్లుల్చునాన్రు  

యెహెజేక్లు 12:18 => నరపుతుర్డా, వణకుచునే ఆహారము తిని తలల్డింపును చింతయు కలిగి 

నీళుల్తార్గి 
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వచనము 1 

దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 30:26 => నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు 

నిమితత్ము నేను కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను. 

సామెతలు 10:24 => భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు 

ఆశించునది వారికి దొరుకును. 

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

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

యెహెజేక్లు 11:8 => మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుచునాన్రే, నేనే మీమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను; 

ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 2 

ఎవడైన ఈ సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల నీకు వయ్సనము కలుగునా? అయితే వాదింపక 

ఎవడు ఊరకొనగలడు? 
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యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

కీరత్నలు 143:11 => యెహోవా, నీ నామమునుబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము నీ నీతినిబటిట్ నా 

పార్ణమును శర్మలోనుండి తపిప్ంపుము. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 30:26 => నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు 

నిమితత్ము నేను కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను. 

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

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

వచనము 3 

అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 15:1 => అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 22:1 => అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 
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యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

యోబు 3:2 => యోబు ఈలాగు అనెను 

యోబు 6:1 => ఈ మాట ఆలకించి నీ మేలుకొరకు తెలిసికొనుము. దానికి యోబు ఇటల్ని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 8:1 => అపుప్డు షూహీయుడగు బిలద్దు ఇటల్నెను  

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

వచనము 4 

నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని నీవు 

బలపరచితివి. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 2:5 => ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు 

కొంతమటుట్కు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద 

మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

2 కొరిందీయులకు 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్ నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

యోబు 32:19 => నా మనసుస్ తెరువబడని దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్ తితుత్లవలె అది 

పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా నునన్ది. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 

గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 
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యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

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

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

యోబు 2:13 => అతని బాధ అతయ్ధికముగానుండెనని గర్హించి యెవరును అతనితో ఒకక్ 

మాటయైనను పలుకక రేయింబగలు ఏడు దినములు అతనితోకూడ నేలను కూరుచ్ండిరి. 

యోబు 20:2 => ఆలాగున నీవు చెపిప్నందుకు నాయందలి ఆతురత తగిన పర్తుయ్తత్రము 

సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

వచనము 5 

అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా నీవు 

కలవరపడుచునాన్వు. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 
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సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

ఎజార్ 6:22 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను 

బలపరచుటకు యెహోవా అషూష్రు రాజు హృదయమును వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 
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లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 27:11 => దేవుని హసత్మునుగూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవ్శకుత్డు చేయు 

కిర్యలను నేను దాచిపెటట్ను. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

సామెతలు 27:17 => ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అటుల్ ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము 

పుటిట్ంచును. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

యెహెజేక్లు 21:7 => నీవు నిటూ ట్రుప్ విడిచెదవేమని వారు నినన్డుగగా నీవు శర్మదినము 

వచుచ్చునన్దను దురావ్రత్ నాకు వినబడినది, అందరి గుండెలు కరిగిపోవును, అందరిచేతులు 
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బలహీనమవును, అందరి మనసుస్లు అధైరయ్పడును, అందరి మోకాళుల్ నీరవును, ఇంతగా కీడు 

వచుచ్చునన్ది; అది వచేచ్యునన్ది అని చెపుప్ము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

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

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

వచనము 6 

నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము కాదా? 

కీరత్నలు 145:14 => యెహోవా పడిపోవువారినందరిని ఉదధ్రించువాడు కుర్ంగిపోయిన 

వారినందరిని లేవనెతుత్వాడు 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

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

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

దానియేలు 5:6 => అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని 

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 27:11 => దేవుని హసత్మునుగూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవ్శకుత్డు చేయు 

కిర్యలను నేను దాచిపెటట్ను. 
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యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 27:17 => ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అటుల్ ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము 

పుటిట్ంచును. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

యెహెజేక్లు 21:7 => నీవు నిటూ ట్రుప్ విడిచెదవేమని వారు నినన్డుగగా నీవు శర్మదినము 

వచుచ్చునన్దను దురావ్రత్ నాకు వినబడినది, అందరి గుండెలు కరిగిపోవును, అందరిచేతులు 

బలహీనమవును, అందరి మనసుస్లు అధైరయ్పడును, అందరి మోకాళుల్ నీరవును, ఇంతగా కీడు 

వచుచ్చునన్ది; అది వచేచ్యునన్ది అని చెపుప్ము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

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

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 
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పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

వచనము 7 

జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన 

నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 3:25 => ఏది వచుచ్నని నేను బహుగా భయపడితినో అదియే నాకు సంభవించుచునన్ది 

నాకు భీతి పుటిట్ంచినదే నామీదికి వచుచ్చునన్ది. 

యోబు 3:26 => నాకు నెమమ్ది లేదు సుఖము లేదు విశార్ంతి లేదు శర్మయే సంభవించుచునన్ది. 

సామెతలు 24:10 => శర్మదినమున నీవు కుర్ంగినయెడల నీవు చేతకానివాడవగుదువు. 

2 కొరిందీయులకు 4:1 => కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై 

అధైరయ్పడము. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 
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ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

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

అడిగినపుప్డు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక 

పోయిరి. 

యోబు 6:2 => నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద 

తార్సులో పెటట్బడును గాక. 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 

యోబు 35:15 => ఆయన కోపముతో దండింపక పోయినందునను నిశచ్యముగా 

దురహంకారమును ఆయన గురిత్ంపక పోయినందునను  

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

వచనము 8 

నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 
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2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

సామెతలు 3:26 => యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ 

కాపాడును. 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

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

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 
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యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

యోబు 31:2 => ఆలాగు చేసినయెడల పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్ యేమగును?ఉనన్త 

సథ్లముననునన్ సరవ్శకుత్ని సావ్సథ్య్మేమగును? 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

యోబు 31:5 => అబదిధ్కుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల మోసము చేయుటకై నా కాలు 

తవ్రపడినయెడల 

యోబు 31:6 => నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 
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యోబు 31:7 => నాయ్యమైన తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను తోర్వవిడిచి 

నడచినయెడల నా మనసుస్ నా కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలినయ్మేమైనను 

నాచేతులకు తగిలినయెడల  

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 
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యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

యోబు 31:26 => సూరుయ్డు పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి 

నడచుచుండగా అతనినేగాని చూచి 

యోబు 31:27 => నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు 

ముదుద్పెటిట్నయెడలను పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 
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యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

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

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 
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వచనము 9 

దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు లేకపోవుదురు. 

యోబు 9:22 => కావున యథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని 

నశింపజేయుచునాన్డని నేను వాదించుచునాన్ను. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 
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యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 8:20 => ఆలోచించుము దేవుడు యథారథ్వంతుని తోర్సివేయడు. ఆయన దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారిని నిలువబెటట్డు. 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

వచనము 10 

సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల కోరలును 

విరిగిపోవును. 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

సామెతలు 22:8 => దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును కోయును వాని కోర్ధమను దండము 

కాలిపోవును. 
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యిరిమ్యా 4:18 => నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్యలును వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే దీనికి 

కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 

హోషేయ 8:7 => వారు గాలిని వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయ వాయువు వారికి కోతయగును; 

వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల అనుయ్లు దాని 

తినివేతురు. 

హోషేయ 10:12 => నీతి ఫలించునటుల్ మీరు వితత్నము వేయుడి పేర్మయను కోత మీరు కోయుడి, 

యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన పర్తయ్క్షమై మీమీద నీతివరష్ము 

కురిపించునటుల్ ఇదివరకెనన్డును దునన్ని బీడుభూమి దునున్డి. 

హోషేయ 10:13 => నీ పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు 

పంటకై దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను కోత కోసియునాన్రు. అబదధ్మునకు ఫలము 

పొందియునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

యోబు 15:31 => వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే 

వారికి ఫలమగును. 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 
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సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

యెషయా 17:11 => నీవు నాటిన దినమున దాని చుటుట్ కంచె వేసితివి పొర్దుద్ననే నీవు వేసిన 

వితత్నములను పుషిప్ంపజేసితివి గొపప్ గాయములును మికుక్టమైన బాధయు కలుగు దినమున పంట 

కుపప్లుగా కూరచ్బడును.  

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

మీకా 7:13 => అయితే దేశనివాసులు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ దేశము పాడగును. 

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

వచనము 11 

ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

నిరగ్మకాండము 15:8 => నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను 

పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడ డ్కటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

2 రాజులు 19:7 => అతనిలో ఒక యాతమ్ను నేను పుటిట్ంతును, అతడు వదంతి విని తన 

దేశమునకు వెళిళ్పోవును; తన దేశమందు కతిత్చేత అతని కూలచేయుదును. 

కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 
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యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

సంఖాయ్కాండము 14:41 => అపుప్డు మోషే ఇది ఏల? మీరు యెహోవా మాట మీరుచునాన్రేమి? 

2 సమూయేలు 22:9 => ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి 

అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ కణములను రాజబెటెట్ను. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 

యెషయా 37:7 => అతనిలో ఒక ఆతమ్ను నేను పుటిట్ంతును; వదంతి విని తన దేశమునకు 

వెళి ల్పోవును. అతని దేశమందు ఖడగ్ముచేత అతనిని కూలజేయుదును. 
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యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

వచనము 12 

నాకొకమాట రహసయ్ముగా తెలుపబడెను నా చెవిలో ఒకడు గుసగుసలాడినటుట్గా అది నాకు 

వినబడెను. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

కీరత్నలు 3:7 => యెహోవా, లెముమ్, నా దేవా ననున్ రకిష్ంపుము నా శతుర్వులనందరిని దవడ 

యెముకమీద కొటుట్వాడవు నీవే, దుషుట్ల పళుల్ విరుగగొటుట్వాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

కీరత్నలు 58:6 => దేవా, వారి నోటి పండల్ను విరుగగొటుట్ము యెహోవా, కొదమ సింహముల 

కోరలను ఊడగొటుట్ము. 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 
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కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

యిరిమ్యా 2:15 => కొదమ సింహములు వానిపైని బొబబ్లు పెటెట్ను గరిజ్ంచెను, అవి అతని దేశము 

పాడుచేసెను, అతని పటట్ణములు నివాసులులేక పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 51:38 => వారు కూడి సింహములవలె బొబబ్రింతురు సింహముల పిలల్లవలె 

గుఱుఱ్పెటుట్దురు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:16 => రాళల్చేత నా పండుల్ ఊడగొటెట్ను బుగిగ్లో ననున్ పొరిల్ంచెను. 

నహూము 2:11 => సింహముల గుహ యేమాయెను? సింహపుపిలల్ల మేతసథ్లమేమాయెను? 

ఎవరును బెదరింపకుండ సింహమును ఆడుసింహమును సింహపు పిలల్లును తిరుగులాడు 

సథ్లమేమాయెను? 

వచనము 13 

గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో అది కలిగెను. 

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

కీరత్నలు 7:2 => వారు సింహమువలె ముకక్లుగా చీలిచ్వేయకుండ ననున్ తపిప్ంచుము. 
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యిరిమ్యా 4:7 => పొదలలోనుండి సింహము బయలుదేరియునన్ది; జనముల వినాశకుడు 

బయలుదేరియునాన్డు, నీ దేశమును నాశనము చేయుటకు అతడు పర్యాణమై తన నివాసమును 

విడిచియునాన్డు, నీ పటట్ణములు పాడై నిరజ్నముగానుండును.  

హోషేయ 11:10 => వారు యెహోవా వెంబడి నడిచెదరు; సింహము గరిజ్ంచునటుల్ ఆయన 

ఘోషించును, ఆయన ఘోషింపగా పశిచ్మ దికుక్న నునన్ జనులు వణకుచు వతుత్రు. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 
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కీరత్నలు 58:6 => దేవా, వారి నోటి పండల్ను విరుగగొటుట్ము యెహోవా, కొదమ సింహముల 

కోరలను ఊడగొటుట్ము. 

యిరిమ్యా 51:38 => వారు కూడి సింహములవలె బొబబ్రింతురు సింహముల పిలల్లవలె 

గుఱుఱ్పెటుట్దురు.  

యెహెజేక్లు 19:2 => నీ తలిల్ ఎటువంటిది? ఆడుసింహము వంటిది, ఆడు సింహముల మధయ్ 

పండుకొనెను, కొదమసింహముల మధయ్ తన పిలల్లను పెంచెను; 

నహూము 2:11 => సింహముల గుహ యేమాయెను? సింహపుపిలల్ల మేతసథ్లమేమాయెను? 

ఎవరును బెదరింపకుండ సింహమును ఆడుసింహమును సింహపు పిలల్లును తిరుగులాడు 

సథ్లమేమాయెను? 

వచనము 14 

భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

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

వినబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

యోబు 13:1 => ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను. నా చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 
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యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

వచనము 15 

ఒకని శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గా నా శరీర రోమములు పులకించెను. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షుఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  
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ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 22:19 => కాబటిట్ మీరు దయచేసి యీ రాతిర్ ఇకక్డ నుండుడి; యెహోవా నాతో 

నికనేమి చెపుప్నో నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:20 => ఆ రాతిర్ దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లు నినున్ 

పిలువవచిచ్నయెడల నీవు లేచి వారితో వెళుల్ము; అయితే నేను నీతో చెపిప్న మాటచొపుప్ననే నీవు 

చేయవలెనని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

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

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

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

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  
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దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెల ష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

వచనము 16 
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అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటట్లేకపోతిని ఒక రూపము నా కనున్లయెదుట 

నుండెను మెలల్నైన యొక కంఠసవ్రమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సనిన్ధిని మరుత్య్లు 

నీతిమంతులగుదురా? 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

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

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 

లూకా 1:29 => ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడి ఈ శుభవచనమేమిటో అని 

ఆలోచించుకొనుచుండగా  

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

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 
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ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 14:26 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట శిషుయ్లు చూచి తొందరపడి, భూతమని 

చెపుప్కొని భయముచేత కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

మారుక్ 6:49 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట వారు చూచి, భూతమని తలంచి కేకలు వేసిరి. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

వచనము 17 

తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

మతత్యి 14:26 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట శిషుయ్లు చూచి తొందరపడి, భూతమని 

చెపుప్కొని భయముచేత కేకలువేసిరి. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 
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లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

హెబీర్యులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగిన్జావ్లలుగాను 

చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్డు  

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

యెషయా 13:8 => జనులు విభార్ంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును 

పర్సవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరిచూతురు వారి ముఖములు 

జావ్లలవలె ఎఱఱ్బారును. 

యెషయా 21:3 => కావున నా నడుము బహు నొపిప్గానునన్ది పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన 

ననున్ పటిట్యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ నునాన్ను.  

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

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

దానియేలు 5:6 => అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని 

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

వచనము 18 

ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు కనుగొనుచునాన్డు. 

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

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

పర్కటన 8:1 => ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు 

నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.  

వచనము 19 

జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ 

చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 
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యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

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

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

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

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

యోబు 9:30 => నేను హిమముతో ననున్ కడుగుకొనినను సబుబ్తో నాచేతులు కడుగుకొనినను 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 
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యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

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

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

మారుక్ 7:20 => మనుషుయ్ని లోపలినుండి బయలువెళుల్నది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళి ల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  

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

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

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

చెపుప్చుండును. 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

వచనము 20 

ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము 

నాశనమైయుందురు. 
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యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

యోబు 25:5 => ఆయన దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు కాడు నక్షతర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 
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యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

యోబు 5:1 => నీవు మొరలిడినయెడల నీకు ఉతత్రమీయగలవాడెవడైన నుండునా? 

పరిశుదద్దూతలలో ఎవనితటుట్ తిరుగుదువు? 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 113:6 => ఆయన భూమాయ్కాశములను వంగిచూడ ననుగర్హించుచునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 1:23 => ఆ మండలమువంటి దాని కిర్ంది జీవుల రెకక్లలో రెండేసి యొకదానిపర్కక్ 

ఒకటి పైకి చాపబడియుండెను; రెండేసి వాటి దేహములు కపుప్చుండెను, ఈ తటుట్ననునన్ జీవులకును 

ఆ తటుట్ననునన్ జీవులకును, అనగా పర్తిజీవికిని ఆలాగున రెకక్లుండెను. 

వచనము 21 

వారి డేరా తార్డు తెగవేయబడును వారు బుదిధ్ కలుగకయే మృతినొందుదురు. ఆలాగుననే 

జరుగుచునన్ది గదా. 

యోబు 10:9 => జిగటమనున్గానునన్ ననున్ నీవు నిరిమ్ంచితివి,ఆ సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము 

నీవు ననున్ మరల మనున్గా చేయుదువా? 

యోబు 13:12 => మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె సామెతలు. మీ వాదములు మంటివాదములు 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

Page  of 196 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

యోబు 13:28 => మురిగి కీష్ణించుచునన్ వానిచుటుట్ చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువంటివాని చుటుట్ 

గిఱిగీసి వానిని కనిపెటుట్చునాన్వు. 

యోబు 14:2 => పువువ్ వికసించినటుల్ వాడు పెరిగి వాడిపోవును నీడ కనబడకపోవునటుల్ వాడు 

నిలువక పారిపోవును. 

కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 90:6 => పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి 

వాడబారును. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

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

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 
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కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 

యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  
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వచనము 1 

నీవు మొరలిడినయెడల నీకు ఉతత్రమీయగలవాడెవడైన నుండునా? పరిశుదద్దూతలలో ఎవనితటుట్ 

తిరుగుదువు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => దేవుడు జనములను సకలవిధములైన బాధలతో శర్మపరచెను 

గనుక జనము జనమును, పటట్ణము పటట్ణమును, పాడుచేసెను. 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 16:22 => కొదిద్ సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగిరాని మారగ్మున నేను వెళుల్దును. 

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:20 => అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడు; 

యెరూషలేములో ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలి యెవరికిని ఇషట్ము లేనివాడై అతడు చనిపోయెను; 

రాజుల సమాధులలో గాక దావీదు పురమందు వేరుచోట జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

లూకా 8:42 => అపుప్డు పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వరోగముగల యొక సతరీ (కొనిన్ పార్చీన 

పర్తులలో సతరీ యుండెను. ఆమె తన జీవనోపాధి యంతయు వైదుయ్లకు వయ్యము చేసి, అని 

కూరచ్బడినది) యెవనిచేతను సవ్సథ్త నొందనిదై ఆయన వెనుకకు వచిచ్ 

వచనము 2 

దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు అసూయవలన చచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  
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కీరత్నలు 146:3 => రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రక్షణ కలుగదు వారిని నముమ్కొనకుడి 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

యెషయా 14:16 => నినున్ చూచువారు నినున్ నిదానించి చూచుచు ఇటుల్ తలపోయుదురు 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

యోబు 36:12 => వారు ఆలకింపనియెడల వారు బాణములచేత కూలి నశించెదరు. జాఞ్నములేక 

చనిపోయెదరు. 

కీరత్నలు 49:20 => ఘనత నొందియుండియు బుదిధ్హీనులైనవారు నశించు జంతువులను 

పోలియునాన్రు. 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

వచనము 3 

మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము శాపగర్సత్మని 

కనుగొంటిని. 
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యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 

యెషయా 41:1 => దీవ్పములారా, నాయెదుట మౌనముగా నుండుడి జనములారా, నూతనబలము 

పొందుడి. వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్ మాటలాడవలెను వాయ్జెయ్ము తీరుచ్కొనుటకు మనము 

కూడుకొందము రండి.  

యెషయా 41:21 => వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని 

యాకోబు రాజు చెపుప్చునాన్డు. 

యెషయా 41:22 => జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియజెపుప్డి పూరవ్మైనవాటిని 

విశదపరచుడి మేమాలోచించి వాటి ఫలమును తెలిసికొనునటుల్ వాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి 

లేనియెడల రాగలవాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి.  

యెషయా 41:23 => ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజెపుప్డి అపుప్డు మీరు దేవతలని 

మేము ఒపుప్కొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్ మేలైనను కీడైనను 

చేయుడి.  

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

యోబు 4:18 => ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు 

కనుగొనుచునాన్డు. 

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

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

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

వచనము 4 

అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 18:4 => కోపముచేత నినున్ నీవు చీలుచ్కొనువాడా, నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా 

చేయబడునా? నీ నిమితత్ము కొండ దాని సాథ్నము తపుప్నా? 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 75:4 => అహంకారులై యుండకుడని అహంకారులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 
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కీరత్నలు 107:17 => బుదిధ్హీనులు తమ దుషట్పర్వరత్న చేతను తమ దోషము చేతను బాధ 

తెచుచ్కొందురు. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

1 సమూయేలు 18:8 => ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము 

తెచుచ్కొని వారు దావీదునకు పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు పాడిరే; 

రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు తీసికొనగలడు అనుకొనెను 

1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

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

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

హోషేయ 7:11 => ఎఫార్యిము బుదిధ్లేని పిరికి గుండెగల గువవ్యాయెను; వారు ఐగుపీత్యులను 

పిలుచుకొందురు. అషూష్రీయులయొదద్కు పోవుదురు. 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  
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ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 38:9 => ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినపుప్డు తన 

అనన్కు సంతానము కలుగజేయకుండునటుల్ తన రేతసుస్ను నేలను విడిచెను. 

నిరగ్మకాండము 1:9 => అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ 

జనము మనకంటె విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 1:12 => అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి 

పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:1 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయులు గిదోయ్నుతో నీవు మాయెడల చూపిన మరాయ్ద 

యెటిట్ది? మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు నీవు పోయినపుప్డు మముమ్ నేల పిలువలేదని చెపిప్ 

అతనితో కఠినముగా కలహించిరి. 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

1 రాజులు 20:43 => ఇశార్యేలు రాజు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో షోమోర్నులోని తన 

నగరునకు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 
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ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

వచనము 5 

ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు దాని తీసికొందురు 

బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  
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కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 
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యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:21 => ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషుఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

యోబు 8:16 => అతడు గటిట్గా దాని పటుట్కొనగా అది విడిపోవును.ఎండకు అతడు పచిచ్పటిట్ 

బలియును అతని తీగెలు అతని తోటమీద అలుల్కొనును. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 
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సామెతలు 12:3 => భకిత్హీనతవలన ఎవరును సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

వచనము 6 

శర్మ ధూళిలోనుండి పుటట్దు. బాధ భూమిలోనుండి మొలవదు. 

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

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

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 
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కీరత్నలు 109:9 => వాని బిడ డ్లు తండిర్లేని వారవుదురు గాక వాని భారయ్ విధవరాలగును గాక 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడ డ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

కీరత్నలు 119:155 => భకిత్హీనులు నీ కటట్డలను వెదకుటలేదు గనుక రక్షణ వారికి దూరముగా 

నునన్ది. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

లూకా 13:5 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 
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యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

కీరత్నలు 7:2 => వారు సింహమువలె ముకక్లుగా చీలిచ్వేయకుండ ననున్ తపిప్ంచుము. 

యెహోషువ 20:4 => ఒకడు ఆ పురములలో ఒకదానికి పారిపోయి ఆ పురదావ్రమునొదద్ నిలిచి, ఆ 

పురము యొకక్ పెదద్లు వినునటుల్ తన సంగతి చెపిప్న తరువాత, వారు పురములోనికి వానిని 

చేరుచ్కొని తమయొదద్ నివసించుటకు వానికి సథ్లమియయ్వలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషుఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

విలాపవాకయ్ములు 5:8 => దాసులు మాకు పర్భువులైరి వారి వశమునుండి మముమ్ను 

విడిపింపగలవాడెవడును లేడు. 

వచనము 7 

నిపుప్రవవ్లు పైకి ఎగురునటుల్ నరులు శర్మానుభవమునకే పుటుట్చునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 6:4 => వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను 

పాడుచేసి, ఒక గొఱఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని 

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:5 => వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను. 

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

మిదాయ్నీయులవలన మికిక్లి హీనదశకు వచిచ్నపుప్డు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

యెషయా 62:8 => యెహోవా ఈలాగున పర్మాణము చేసెను నిశచ్యముగా ఇకను నీ ధానయ్మును 

నీ శతుర్వులకు ఆహారముగా నేనియయ్ను నీవు పర్యాసపడి తీసిన దార్కాష్రసమును అనుయ్లు తార్గరు.  

నాయ్యాధిపతులు 6:11 => యెహోవా దూత వచిచ్ అబీయెజీర్యుడైన యోవాషునకు కలిగిన 

ఒఫార్లోని మసత్కివృక్షము కిర్ంద కూరుచ్ండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మిదాయ్నీయులకు 

మరుగైయుండునటుల్ గానుగ చాటున గోధుమలను దుళల్గొటుట్చుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషేష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 
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యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

యోబు 18:9 => బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

హోషేయ 8:7 => వారు గాలిని వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయ వాయువు వారికి కోతయగును; 

వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల అనుయ్లు దాని 

తినివేతురు. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 20:15 => వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

విలాపవాకయ్ములు 2:5 => పర్భువు శతుర్వాయెను ఆయన ఇశార్యేలును నిరూమ్లము చేసియునాన్డు 

దాని నగరులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు దాని కోటలను పాడుచేసియునాన్డు యూదాకుమారికి 

అధిక దుఃఖపర్లాపములను ఆయన కలుగజేసియునాన్డు.  
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విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 24:2 => సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను 

ఆకర్మించుకొని వాటిని మేపుదురు. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

వచనము 8 

అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

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

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27 => ఇదంతయు యెహోవా చేసినది కాదు మా బలముచేత వారిని 

గెలిచితివిు అని వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు. 

1 సమూయేలు 6:9 => అది బేతెష్మెషుకు పోవు మారగ్మున బడి యీ దేశపు సరిహదుద్ దాటినయెడల 

ఆయనే యీ గొపప్కీడు మనకు చేసెనని తెలిసికొనవచుచ్ను; ఆ మారగ్మున పోనియెడల ఆయన 

మనలను మొతత్లేదనియు, మన అదృషట్వశము చేతనే అది మనకు సంభవించెననియు 

తెలిసికొందుమనిరి. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:38 => మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలువెళుల్ను 

గదా? 

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

హోషేయ 10:4 => అబదధ్ పర్మాణములు చేయుదురు, సంధులు చేయుదురు, వటిట్మాటలు 

పలుకుదురు, అందువలన భూమి చాళల్లో విషపుకూర మొలచునటుట్గా దేశములో వారి తీరుప్లు 

బయలుదేరుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 
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కీరత్నలు 78:33 => కాబటిట్ ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచిపోజేసెను వారి 

సంవతస్రములు అకసామ్తుత్గా గడచిపోజేసెను. 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

వచనము 9 

ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను చేయువాడు.  

యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  
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పర్సంగి 1:8 => ఎడతెరిపిలేకుండ సమసత్ము జరుగుచునన్ది; మనుషుయ్లు దాని వివరింపజాలరు; 

చూచుటచేత కనున్ తృపిత్ పొందకునన్ది, వినుటచేత చెవికి తృపిత్ కలుగుటలేదు. 

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

పర్సంగి 5:15 => వాడు ఏ పర్కారముగా తలిల్ గరభ్మునుండి వచెచ్నో ఆ పర్కారముగానే తాను 

వచిచ్నటే ల్ దిగంబరిగానే మరల పోవును, తాను పర్యాసపడి చేసికొనినదానిలో ఏదైనను చేత 

పటుట్కొనిపోడు;  

పర్సంగి 5:16 => అతడు వచిచ్న పర్కారముగానే మరల పోవును; గాలికి పర్యాసపడి సంపాదించిన 

దానివలన వానికి లాభమేమి? 

పర్సంగి 5:17 => ఇదియు మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినములనిన్యు అతడు చీకటిలో 

భోజనము చేయును, అతనికి వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును కలుగును. 

కీరత్నలు 78:33 => కాబటిట్ ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచిపోజేసెను వారి 

సంవతస్రములు అకసామ్తుత్గా గడచిపోజేసెను. 

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

వచనము 10 

ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ పర్వహింపజేయువాడు. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 
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యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 32:8 => ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన 

గుంపు తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్ జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు 

గుంపులుగా విభాగించెను 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

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

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

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 
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కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 77:1 => నేను ఎలుగెతిత్ దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్దును ఆయనకు మనవి చేయుదును దేవుడు 

నాకు చెవియొగుగ్వరకు నేను ఎలుగెతిత్ ఆయనకు మనవి చేయుదును. 

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

యోనా 2:1 => ఆ మతస్య్ము కడుపులోనుండి యోనా యెహోవాను ఈలాగున పార్రిథ్ంచెను. 

యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

యోనా 2:5 => పార్ణాంతము వచుచ్నంతగా జలములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి, సముదార్గాధము 

ననున్ ఆవరించియునన్ది. సముదర్పు నాచు నా తలకు చుటుట్కొనియునన్ది. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

యోనా 2:7 => కూపములోనుండి నా పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను యెహోవాను జాఞ్పకము 

చేసికొంటిని; నీ పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి వచెచ్ను.  

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 
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2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

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

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

1 సమూయేలు 24:12 => నీకును నాకును మధయ్ యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను. యెహోవా నా 

విషయమై పగతీరుచ్ను గాని నేను నినున్ చంపను. 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 

కీరత్నలు 119:154 => నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి ననున్ విమోచింపుము నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న 

ననున్ బర్దికింపుము. 

సామెతలు 16:3 => నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అపుప్డు నీ ఉదేద్శములు 

సఫలమగును. 
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పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

వచనము 11 

అటుల్ ఆయన దీనులను ఉనన్తసథ్లములలో నుంచును దుఃఖపడువారిని కేష్మమునకు లేవనెతుత్ను. 

యోబు 9:10 => ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

ఆయన చేయుచునాన్డు. 

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

యోబు 11:9 => దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడలుప్ సముదర్ముకంటె 

అధికమైనది 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  
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కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యోబు 26:5 => జలములకిర్ందను వాటి నివాసులకిర్ందను ఉండు పేర్తలు విలవిలలాడుదురు. 

యోబు 26:6 => ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా 

నునన్ది. 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 26:9 => దానిమీద మేఘమును వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసనపు కాంతిని 

మరుగుపరచెను. 

యోబు 26:10 => వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 

యోబు 26:11 => ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 
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యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్నలు 139:18 => వాటిని లెకిక్ంచెద ననుకొంటినా అవి యిసుక కంటెను లెకక్కు 

ఎకుక్వైయునన్వి నేను మేలొక్ంటినా యింకను నీయొదద్నేయుందును.  

యోబు 13:1 => ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను. నా చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

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

నీతో సాటియైనవాడెవడు?  

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

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 106:2 => యెహోవా పరాకర్మ కారయ్ములను ఎవడు వరిణ్ంపగలడు? ఆయన కీరిత్ 

యంతటిని ఎవడు పర్కటింపగలడు? 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

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

నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 139:14 => నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు 

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  

కీరత్నలు 145:3 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము నొందదగినవాడు 

ఆయన మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది  

పర్సంగి 8:17 => దేవుడు జరిగించునదంతయు నేను కనుగొంటిని; మరియు సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

కిర్యలు మనుషుయ్లు కనుగొనలేరనియు, కనుగొనవలెనని మనుషుయ్లు ఎంత పర్యతిన్ంచినను వారు 

కనుగొనుట లేదనియు, దాని తెలిసికొనవలెనని జాఞ్నులు పూనుకొనినను వారైన కనుగొనజాలరనియు 

నేను తెలిసికొంటిని.  

పర్సంగి 11:5 => చూలాలి గరబ్మందు ఎముకలు ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే 

తోర్వను వచుచ్నో నీవెరుగవు, ఆలాగునే సమసత్మును జరిగించు దేవుని కిర్యలను నీవెరుగవు. 

యెషయా 28:29 => జనులు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేత దాని నేరుచ్కొందురు. 

ఆశచ్రయ్మైన ఆలోచనశకిత్యు అధిక బుదిధ్యు అనుగర్హించువాడు ఆయనే  

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

వచనము 12 

వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను భంగపరచును 

యోబు 28:26 => వరష్మునకు కటట్డ నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మారగ్ము 

ఏరప్రచినపుప్డు 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  
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కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 
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యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:14 => మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా తొలకరివానను కడవరివానను 

దాని దాని కాలమున కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ దార్కాష్రసమును నీ నూనెను 

కూరుచ్కొందువు. 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

కీరత్నలు 68:10 => నీ సమూహము దానిలో నివసించును దేవా, నీ అనుగర్హముచేత దీనులకు 

సదుపాయము కలుగజేసితివి. 

కీరత్నలు 91:3 => వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు 

రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

వచనము 13 

జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను తలకిర్ందుచేయును 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 
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1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

యెహెజేక్లు 17:24 => 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. 

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 
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యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

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

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

బలపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:14 => మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా తొలకరివానను కడవరివానను 

దాని దాని కాలమున కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ దార్కాష్రసమును నీ నూనెను 

కూరుచ్కొందువు. 

1 సమూయేలు 23:17 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, 

ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 68:10 => నీ సమూహము దానిలో నివసించును దేవా, నీ అనుగర్హముచేత దీనులకు 

సదుపాయము కలుగజేసితివి. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 
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పర్సంగి 4:14 => అటిట్వాడు తన దేశమందు బీదవాడుగా పుటిట్నను పటాట్భిషేకము నొందుటకు 

చెరసాలలోనుండి బయలువెళుల్ను. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

వచనము 14 

పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ మధాయ్హన్కాలమున వారు 

తడువులాడుదురు 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 

నెహెమాయ్ 4:15 => వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వయ్రథ్ము చేసెననియు 

మా శతుర్వులు సమాచారము వినగా, మాలో పర్తివాడును తన పనికి గోడ దగగ్రకు వచెచ్ను. 

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

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

కీరత్నలు 37:17 => భకిత్హీనుల బాహువులు విరువబడును నీతిమంతులకు యెహోవాయే 

సంరక్షకుడు 
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సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

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

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

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

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 31:22 => యాకోబు పారిపోయెనని మూడవ దినమున లాబానుకు తెలుపబడెను. 
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ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  

2 సమూయేలు 11:9 => అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని 

ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబా ష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబా ష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబా ష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

ఎజార్ 6:13 => అపుప్డు నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును వారి 

పక్షమున నునన్వారును రాజైన దరాయ్వేషు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వేగముగా పని జరిపించిరి. 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

యోబు 37:7 => మనుషుయ్లందరు ఆయన సృషిట్కారయ్మును తెలిసికొనునటుల్ పర్తి మనుషుయ్ని చేతిని 

బిగించి ఆయన ముదర్వేసియునాన్డు.  
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కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

కీరత్నలు 140:8 => యెహోవా, భకిత్హీనుల కోరికలను తీరచ్కుము వారు అతిశయించకుండునటుల్ 

వారి ఆలోచనను కొనసాగింపకుము. (సెలా.) 

కీరత్నలు 146:9 => యెహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను 

ఆదరించువాడు భకిత్హీనుల మారగ్మును ఆయన వంకరమారగ్ముగా చేయును. 

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱిఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 19:7 => తమ శతుర్వుల యెదుట ఖడగ్ముచేతను, తమ పార్ణములనుతీయ 

వెదకువారిచేతను వారిని కూలజేసి, ఆకాశ పకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా వారి 
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కళేబరములను ఇచిచ్, ఈ సథ్లములోనే యూదావారి ఆలోచనను యెరూషలేమువారి ఆలోచనను నేను 

వయ్రథ్ము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 

ఓబధాయ్ 1:8 => ఆ దినమందు ఏశావు పరవ్తములలో వివేచన లేకపోవునటుల్ ఎదోములోనుండి 

జాఞ్నులను నాశముచేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళి ల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

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

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 

లూకా 20:8 => అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో నేను మీతో 

చెపప్నని వారితోననెను. 

లూకా 20:26 => వారు పర్జల యెదుట ఈ మాటలో తపుప్ పటట్నేరక ఆయన పర్తుయ్తత్రమునకు 

ఆశచ్రయ్పడి ఊరకుండిరి. 

యోహాను 7:53 => అంతట ఎవరి యింటికి వారు వెళి ల్రి. 
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యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళి ల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 15 

బలాఢుయ్ల నోటి ఖడగ్మునుండి, వారిచేతిలోనుండి ఆయన దరిదుర్లను రకిష్ంచును. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబా ష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబా ష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

ఎసేత్రు 6:4 => అపుప్డు ఆవరణములో ఎవరో యునాన్రని రాజు చెపెప్ను. అపప్టికి హామాను తాను 

చేయించిన ఉరికొయయ్మీద మొరెద్కైని ఉరితీయింప సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి చేయుటకై రాజనగరు 

యొకక్ ఆవరణములోనికి వచిచ్యుండెను. 
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ఎసేత్రు 6:5 => రాజ సేవకులు ఏలినవాడా చితత్గించుము, హామాను ఆవరణములో 

నిలువబడియునాన్డని రాజుతో చెపప్గా రాజు అతని రానియుయ్డని సెలవిచిచ్నందున హామాను లోపలికి 

వచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 6:6 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఏమి చేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా 

హామాను ననున్ గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచునని తనలో తాననుకొని రాజుతో 

ఇటల్నెను 

ఎసేత్రు 6:7 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి చేయ తగినదేమనగా 

ఎసేత్రు 6:8 => రాజు ధరించుకొను రాజవసత్రములను రాజు ఎకుక్ గుఱఱ్మును రాజు తన తలమీద 

ఉంచుకొను రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా 

ఎసేత్రు 6:9 => ఘనులైన రాజుయొకక్ అధిపతులలో ఒకడు ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును పటుట్కొని, 

రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఆ వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱఱ్ముమీద అతనిని ఎకిక్ంచి 

రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈపర్కారముగా చేయతగునని 

అతని ముందర చాటింపవలెను. 

ఎసేత్రు 6:10 => అందుకు రాజు నీవు చెపిప్నపర్కారమే శీఘర్ముగా ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును 

తీసికొని, రాజు గుమమ్మునొదద్ కూరుచ్నియునన్ యూదుడైన మొరెద్కైకి ఆలాగుననే చేయుము; నీవు 

చెపిప్నదానిలో ఒకటియు విడువక అంతయు చేయుమని హామానునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 6:11 => ఆ పర్కారమే హామాను ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును తీసికొని, మొరెద్కైకి ఆ 

వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱఱ్ము మీద అతనిని ఎకిక్ంచి రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు, రాజు 

ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈ పర్కారము చేయతగునని అతని ముందర చాటించెను. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

ఎసేత్రు 9:25 => ఎసేత్రు, రాజు ఎదుటికి వచిచ్న తరువాత రాజు అతడు యూదులకు విరోధముగా 

తలపెటిట్న చెడుయోచన తన తలమీదికే వచుచ్నటుల్గా చేసి, వాడును వాని కుమారులును 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడునటుల్గా ఆజఞ్ వార్యించి ఇచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 35:7 => ననున్ పటుట్కొనవలెనని వారు నిరిన్మితత్ముగా గుంటలో తమ వలనొడిడ్రి నా 

పార్ణము తీయవలెనని నిరిన్మితత్ముగా గుంట తర్వివ్రి.  

కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షుఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 
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ఆదికాండము 31:22 => యాకోబు పారిపోయెనని మూడవ దినమున లాబానుకు తెలుపబడెను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళి ల్పోదురేమో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:25 => గాడిద యెహోవా దూతను చూచి గోడమీదపడి బిలాము కాలును 

గోడకు అదిమెను గనుక అతడు దాని మరల కొటెట్ను. 

యెహోషువ 8:17 => ఇశార్యేలీయులను తరుముటకు పోనివాడొకడును హాయిలోనేగాని 

బేతేలులోనేగాని మిగిలియుండలేదు. వారు గవిని వేయక పటట్ణమును విడిచి ఇశార్యేలీయులను 

తరుమబోయి యుండిరి. 

1 సమూయేలు 23:22 => మీరు పోయి అతడు ఉండుసథ్లము ఏదయినది, అతనిని చూచినవాడు 

ఎవడయినది నిశచ్యముగా తెలిసికొనుడి; అతడు బహు యుకిత్గా పర్వరిత్ంచుచునాన్డని నాకు 

వినబడెను గనుక 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

ఎజార్ 6:13 => అపుప్డు నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును వారి 

పక్షమున నునన్వారును రాజైన దరాయ్వేషు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వేగముగా పని జరిపించిరి. 

నెహెమాయ్ 4:15 => వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వయ్రథ్ము చేసెననియు 

మా శతుర్వులు సమాచారము వినగా, మాలో పర్తివాడును తన పనికి గోడ దగగ్రకు వచెచ్ను. 

Page  of 240 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

యోబు 37:24 => తాము జాఞ్నులమనుకొనువారిని ఆయన ఏమాతర్మును లక్షయ్పెటట్డు. 

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

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

కీరత్నలు 140:8 => యెహోవా, భకిత్హీనుల కోరికలను తీరచ్కుము వారు అతిశయించకుండునటుల్ 

వారి ఆలోచనను కొనసాగింపకుము. (సెలా.) 

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

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

యింటివారిమీదను కీడుచేయువారికి తోడప్డువారిమీదను ఆయన లేచును. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 
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యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యిరిమ్యా 19:7 => తమ శతుర్వుల యెదుట ఖడగ్ముచేతను, తమ పార్ణములనుతీయ 

వెదకువారిచేతను వారిని కూలజేసి, ఆకాశ పకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా వారి 

కళేబరములను ఇచిచ్, ఈ సథ్లములోనే యూదావారి ఆలోచనను యెరూషలేమువారి ఆలోచనను నేను 

వయ్రథ్ము చేసెదను. 

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 

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

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళి ల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

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

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 20:8 => అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో నేను మీతో 

చెపప్నని వారితోననెను. 

లూకా 20:26 => వారు పర్జల యెదుట ఈ మాటలో తపుప్ పటట్నేరక ఆయన పర్తుయ్తత్రమునకు 

ఆశచ్రయ్పడి ఊరకుండిరి. 
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యోహాను 7:53 => అంతట ఎవరి యింటికి వారు వెళి ల్రి. 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళి ల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

వచనము 16 

కావున బీదలకు నిరీక్షణ కలుగును అకర్మము నోరు మూసికొనును. 

యోబు 12:25 => వారు వెలుగులేక చీకటిలో తడబడుచుందురు మతుత్గొనినవాడు తూలునటుల్ 

ఆయన వారిని తూలచేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

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

తెలియదు. 

యెషయా 59:10 => గోడ కొరకు గుర్డిడ్వారివలె తడవులాడుచునాన్ము కనున్లు లేనివారివలె 

తడవులాడుచునాన్ము సంధయ్చీకటియందువలెనే మధాయ్హన్కాలమున కాలుజారి పడుచునాన్ము బాగుగ 

బర్తుకుచునన్వారిలోనుండియు చచిచ్నవారివలె ఉనాన్ము.  

ఆమోసు 8:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినమున నేను మధాయ్హన్కాలమందు 

సూరుయ్ని అసత్మింపజేయుదును. పగటివేళను భూమికి చీకటి కమమ్జేయుదును. 
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1 సమూయేలు 19:10 => సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి 

యీటె విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

2 రాజులు 6:18 => ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో 

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో 

మొతెత్ను. 

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

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

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

వచనము 17 

దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను తృణీకరింపకుము. 

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

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

దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి దీనులను దరిదుర్లను విడిపించువాడవు నీవే అని నా 

యెముకలనిన్యు చెపుప్కొనును.  

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

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

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

1 సమూయేలు 19:10 => సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి 

యీటె విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

కీరత్నలు 107:42 => యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండర్ందరును 

మౌనముగా నుందురు. 
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కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

యెషయా 25:4 => కాబటిట్ బలిషుఠ్లైన జనులు నినున్ ఘనపరచెదరు భీకరజనముల పటట్ణసుథ్లు నీకు 

భయపడుదురు. 

వచనము 18 

ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

కీరత్నలు 9:18 => దరిదుర్లు నితయ్ము మరువబడరు బాధపరచబడువారి నిరీక్షణాసప్దము ఎనన్టికిని 

నశించదు. 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

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

పర్వేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 11:7 => యెహోవా ఐగుపీత్యులను ఇశార్యేలీయులను వేరుపరచునని మీకు 

తెలియబడునటుల్, మనుషుయ్లమీదగాని జంతువులమీదగాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరిమీదనైనను ఒక 

కుకక్యు తన నాలుక ఆడించదు. 

కీరత్నలు 63:11 => రాజు దేవునిబటిట్ సంతోషించును. ఆయనతోడని పర్మాణము చేయు 

పర్తివాడును అతిశయిలుల్ను అబదధ్ములాడువారి నోరు మూయబడును. 
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కీరత్నలు 107:42 => యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండర్ందరును 

మౌనముగా నుందురు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

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

దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి దీనులను దరిదుర్లను విడిపించువాడవు నీవే అని నా 

యెముకలనిన్యు చెపుప్కొనును.  

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

యెషయా 25:4 => కాబటిట్ బలిషుఠ్లైన జనులు నినున్ ఘనపరచెదరు భీకరజనముల పటట్ణసుథ్లు నీకు 

భయపడుదురు. 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

Page  of 247 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

వచనము 19 

ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడును తగులదు. 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషుట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

హెబీర్యులకు 12:8 => కుమాళల్యిన వారందరు శిక్షలో పాలుపొందుచునాన్రు, మీరు 

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 

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

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 
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హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

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

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:5 => ఒకడు తన కుమారుని ఎటుల్ శికిష్ంచెనో అటే ల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్ శికిష్ంచువాడని నీవు తెలిసికొని 

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

మారా అనుడి. 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 
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2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

కీరత్నలు 51:8 => ఉతాస్హ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము అపుప్డు నీవు విరిచిన యెముకలు 

హరిష్ంచును. 

కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

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

చేయుదురు. 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

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

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 
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వచనము 20 

కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన నినున్ తపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 147:3 => గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కటుట్వాడు. 

యెషయా 30:26 => యెహోవా తన జనుల గాయము కటిట్ వారి దెబబ్ను బాగుచేయు దినమున 

చందుర్ని వెనెన్ల సూరుయ్ని పర్కాశమువలె ఉండును సూరుయ్ని పర్కాశము ఏడు దినముల వెలుగు ఒక 

దినమున పర్కాశించినటుల్ండును.  

నిరగ్మకాండము 4:8 => మరియు ఆయన వారు నినున్ నమమ్క, మొదటి సూచననుబటిట్ 

వినకపోయినయెడల రెండవ దానిబటిట్ విందురు. 

నిరగ్మకాండము 15:26 => మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి 

నాయ్యమైనది చేసి, ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నడచినయెడల, 

నేను ఐగుపీత్యులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్ సవ్సథ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అనెను 

లేవీయకాండము 14:3 => యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని 

చూచినపుప్డు కుషుఠ్పొడ బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 14:48 => యాజకుడు వచిచ్ లోపల పర్వేశించి చూచునపుప్డు ఆ యింటికి అడుసు 

వేసిన తరువాత ఆ పొడ యింటిలో వాయ్పింపకపోయినయెడల, పొడ బాగుపడెను గనుక ఆ యిలుల్ 

పవితర్మని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:5 => ఒకడు తన కుమారుని ఎటుల్ శికిష్ంచెనో అటే ల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్ శికిష్ంచువాడని నీవు తెలిసికొని 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడ డ్గింపగలవాడెవడు? 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 51:8 => ఉతాస్హ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము అపుప్డు నీవు విరిచిన యెముకలు 

హరిష్ంచును. 

కీరత్నలు 60:2 => నీవు దేశమును కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లుచేసియునాన్వు అది 

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 
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కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యెషయా 19:22 => యెహోవా వారిని కొటుట్ను సవ్సథ్పరచవలెనని ఐగుపీత్యులను కొటుట్ను వారు 

యెహోవా వైపు తిరుగగా ఆయన వారి పార్రథ్న నంగీకరించి వారిని సవ్సథ్పరచును.  

యెషయా 38:9 => యూదారాజైన హిజిక్యా రోగియై ఆరోగయ్ము పొందిన తరువాత అతడు 

రచియించినది. 

యిరిమ్యా 30:13 => నీ పాపములు విసత్రింపగా శతుర్వు కొటిట్నటుల్ నీ గొపప్ దోషమునుబటిట్ నేను 

నీకు కఠినశిక్షచేసి నినున్ గాయపరచియునాన్ను; కాగా నీ పక్షమున వాయ్జెయ్మాడువాడెవడును లేడు, నీ 

గాయములకు చికితస్ చేయదగిన మందు నీకు లేదు.  

హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

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

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 21 

నోటిమాటలచేత కలుగు నొపిప్ నీకు తగులకుండ ఆయన నినున్ చాటుచేయును పర్ళయము వచిచ్నను 

నీవు దానికి భయపడవు. 
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కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 91:3 => వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు 

రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 91:4 => ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్ను ఆయన రెకక్లకిర్ంద నీకు ఆశర్యము 

కలుగును ఆయన సతయ్ము, కేడెమును డాలునైయునన్ది.  

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

కీరత్నలు 91:7 => నీ పర్కక్ను వేయిమంది పడినను నీ కుడిపర్కక్ను పదివేలమంది కూలినను 

అపాయము నీయొదద్కు రాదు. 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

కీరత్నలు 91:7 => నీ పర్కక్ను వేయిమంది పడినను నీ కుడిపర్కక్ను పదివేలమంది కూలినను 

అపాయము నీయొదద్కు రాదు. 
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కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 

కీరత్నలు 91:9 => యెహోవా, నీవే నా ఆశర్యము అని నీవు మహోనన్తుడైన దేవుని నీకు 

నివాససథ్లముగా చేసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

ఎజార్ 8:31 => మేము మొదటి నెల పండెర్ండవ దినమందు యెరూషలేమునకు వచుచ్టకై అహవా 

నదినుండి బయలుదేరగా, మా దేవుని హసత్ము మాకు తోడుగానుండి, శతుర్వులచేతిలోనుండియు 

మారగ్మందు పొంచియునన్వారిచేతిలోనుండియు మముమ్ను తపిప్ంచినందున 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 33:19 => యెహోవా దృషిట్ ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన 

కృపకొరకు కనిపెటుట్వారి మీదను నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 
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కీరత్నలు 129:2 => నా యౌవనకాలము మొదలుకొని నాకు అధిక బాధలు కలుగజేయుచు వచిచ్రి. 

అయినను వారు ననున్ జయింపలేకపోయిరి. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

యిరిమ్యా 39:11 => మరియు యిరీమ్యానుగూరిచ్ బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు రాజదేహ 

సంరక్షకులకు అధిపతియగు నెబూజరదానునకు  

యిరిమ్యా 39:17 => ఆ దినమున నేను నినున్ విడిపించెదను, నీవు భయపడు మనుషుయ్లచేతికి నీవు 

అపప్గింపబడవని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

ఆమోసు 1:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దమసుక్ మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు పంట దుళల్గొటుట్ ఇనుప 

పనిముటల్తో గిలాదును నూరిచ్రి. 

మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:27 => నిజముగా అతడు రోగియై చావునకు సిదధ్మైయుండెను గాని దేవుడతనిని 

కనికరించెను; అతని మాతర్మే గాక నాకు దుఃఖముమీద దుఃఖము కలుగకుండుటకై ననున్ను 

కనికరించెను. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

వచనము 22 

పొలములోని రాళల్తో నీవు నిబంధన చేసికొనియుందువు అడవిమృగములు నీతో సమమ్తిగానుండును. 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 33:19 => యెహోవా దృషిట్ ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన 

కృపకొరకు కనిపెటుట్వారి మీదను నిలుచుచునన్ది.  

సామెతలు 10:3 => యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని ఆశను 

భంగముచేయును. 

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 
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హబకూక్కు 3:17 => అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను దార్క్షచెటుల్ ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెటుల్ 

కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో 

పశువులు లేకపోయినను  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 27:3 => నాతో యుదధ్ము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు 

నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను ధైరయ్ము విడువకుందును.  

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

యోబు 6:23 => పగవానిచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుడని యడిగితినా? బాధించువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ విమోచింపుడని యడిగితినా? 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

కీరత్నలు 37:19 => ఆపతాక్లమందు వారు సిగుగ్నొందరు కరవు దినములలో వారు 

తృపిత్పొందుదురు. 

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  
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యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

వచనము 23 

పర్ళయమును కాష్మమును వచుచ్నపుప్డు నీవు వాటిని నిరల్క్షయ్ము చేయుదువు అడవిమృగములకు నీవు 

ఏమాతర్మును భయపడవు 

కీరత్నలు 31:20 => మనుషుయ్ల కపటోపాయములు వారి నంటకుండ నీ సనిన్ధి చాటున వారిని 

దాచుచునాన్వు వాకక్లహము మానిప్ వారిని గుడారములో దాచుచునాన్వు  

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

కీరత్నలు 91:7 => నీ పర్కక్ను వేయిమంది పడినను నీ కుడిపర్కక్ను పదివేలమంది కూలినను 

అపాయము నీయొదద్కు రాదు. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 
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సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

వచనము 24 

నీ డేరా కేష్మనివాసమని నీకు తెలిసియుండును నీ యింటి వసుత్వులను నీవు లెకక్చూడగా ఏదియు 

పోయియుండదు. 

2 రాజులు 19:21 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట యేదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది; నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది; యెరూషలేము కుమారి నినున్ 

చూచి తల ఊచుచునన్ది. 

యెషయా 35:9 => అకక్డ సింహముండదు కూర్రజంతువులు దాని ఎకక్వు, అవి అకక్డ కనబడవు 

విమోచింపబడినవారే అకక్డ నడచుదురు యెహోవా విమోచించినవారు పాటలుపాడుచు తిరిగి 

సీయోనునకు వచెచ్దరు  

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

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

ఆదికాండము 9:2 => మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని 

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

యోబు 39:18 => అది లేచునపుప్డు గుఱఱ్మును దాని రౌతును తిరసక్రించును. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 
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వచనము 25 

మరియు నీ సంతానము విసాత్రమగుననియు నీ కుటుంబికులు భూమిమీద పచిచ్కవలె 

విసత్రించుదురనియు నీకు తెలియును. 

కీరత్నలు 91:12 => నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ వారు నినున్ తమచేతులమీద ఎతిత్ 

పటుట్కొందురు 

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

హోషేయ 2:18 => ఆ దినమున నేను నా జనుల పక్షముగా భూజంతువులతోను ఆకాశపకుష్లతోను 

నేలను పార్కు జంతువులతోను నిబంధన చేయుదును. విలుల్ను ఖడగ్మును యుదధ్మును దేశములో 

ఉండకుండ మానిప్ంచి వారిని నిరభ్యముగా నివసింపజేయుదును. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

యెహెజేక్లు 14:15 => బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను 

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 9:2 => మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని 

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

వచనము 26 

వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు సమాధికి చేరెదవు. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 
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యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 21:9 => వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము 

వారిమీద పడుటలేదు. 

1 సమూయేలు 30:3 => దావీదును అతని జనులును పటట్ణమునకు వచిచ్ అది 

కాలచ్బడియుండుటయు, తమ భారయ్లును కుమారులును కుమారెత్లును చెరలోనికి కొనిపోబడి 

యుండుటయు చూచి 

యెషయా 4:5 => సీయోనుకొండలోని పర్తి నివాససథ్లముమీదను దాని ఉతస్వ సంఘములమీదను 

పగలు మేఘధూమములను రాతిర్ అగిన్జావ్లా పర్కాశమును యెహోవా కలుగజేయును.  

యెషయా 4:6 => మహిమ అంతటిమీద వితానముండును పగలు ఎండకు నీడగాను గాలివానకు 

ఆశర్యముగాను చాటుగాను పరణ్శాల యొకటి యుండును. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 
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కీరత్నలు 107:4 => వారు అరణయ్మందలి యెడారితోర్వను తిరుగులాడుచుండిరి. నివాసపురమేదియు 

వారికి దొరుకకపోయెను. 

కీరత్ నలు 1 0 7 : 4 0 = > రాజులను తృణీకరించుచు తోర్వలేని యెడారిలో వారిని 

తిరుగులాడజేయువాడు. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

యెషయా 41:3 => అతడు వారిని తరుముచునాన్డు తాను ఇంతకుముందు వెళళ్ని తోర్వనే 

సురకిష్తముగ దాటిపోవుచునాన్డు. 

వచనము 27 

మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 42:13 => మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 42:14 => అతడు పెదద్దానికి యెమీమా అనియు రెండవదానికి కెజీయా అనియు 

మూడవదానికి కెరెంహపుప్కు అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

యోబు 42:15 => ఆ దేశమందంతటను యోబు కుమారెత్లంత సౌందరయ్వతులు కనబడలేదు. వారి 

తండిర్ వారి సహోదరులతో పాటు వారికి సావ్సథ్య్ములనిచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 26:9 => ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను 

విసత్రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 128:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును. 

కీరత్నలు 128:5 => సీయోనులోనుండి యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును నీ జీవితకాలమంతయు 

యెరూషలేమునకు కేష్మము కలుగుట చూచెదవు  

కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

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

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  
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వచనము 1 

ఈ మాట ఆలకించి నీ మేలుకొరకు తెలిసికొనుము. దానికి యోబు ఇటల్ని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

సామెతలు 9:11 => నావలన నీకు దీరాఘ్యువు కలుగును నీవు జీవించు సంవతస్రములు 

అధికములగును. 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 23:26 => కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ 

దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.  

నాయ్యాధిపతులు 8:32 => యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మహా వృదుధ్డై చనిపోయి 

అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్యైన యోవాషు సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => యెహోయాదా దినములు గడచిన వృదుధ్డై చనిపోయెను; అతడు 

చనిపోయినపుప్డు నూట ముపప్ది ఏండల్వాడు. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

కీరత్నలు 116:15 => యెహోవా భకుత్ల మరణము ఆయన దృషిట్కి విలువగలది  

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

యెషయా 65:20 => అకక్డ ఇకను కొదిద్దినములే బర్దుకు శిశువులుండరు కాలమునిండని 

ముసలివారుండరు బాలురు నూరు సంవతస్రముల వయసుస్గలవారై చనిపోవుదురు పాపాతుమ్డై 

శాపగర్సుత్డగువాడు సహితము నూరు సంవతస్రములు బర్దుకును 

జెకరాయ్ 8:4 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అందరును 

వృదధ్తవ్ముచేత కఱఱ్పటుట్కొని, వృదుధ్లేమి వృదుధ్రాండేర్మి ఇంకను యెరూషలేము వీధులలో 

కూరుచ్ందురు. 

మారుక్ 4:29 => పంట పండినపుప్డు కోతకాలము వచిచ్నదని సేదయ్గాడు వెంటనే కొడవలి పెటిట్ 

కోయునని చెపెప్ను. 

లూకా 2:36 => మరియు ఆషేరు గోతిర్కురాలును పనూయేలు కుమారెత్యునైన అనన్ అను ఒక 

పర్వకి త్ర్ యుండెను. ఆమె కనాయ్తవ్ము మొదలు ఏడేండుల్ పెనిమిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము 

గడిచినదై, 
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వచనము 2 

నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద తార్సులో పెటట్బడును 

గాక. 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 15:17 => నా మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతును నేను చూచినదానిని నీకు 

వివరించెదను. 

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

యోబు 32:12 => మీరు చెపిప్నవాటికి బహు జాగర్తత్గా చెవి ఇచిచ్తిని అయితే మీలో ఎవరును 

యోబును ఖండింపలేదు ఎవరును అతని మాటలకు పర్తుయ్తత్రమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 
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సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:13 => నీ మేలుకొరకు నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు యెహోవా ఆజఞ్లను 

కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొందునను మాట కాక నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మరి ఏమి 

అడుగుచునాన్డు? 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 

యోబు 13:1 => ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను. నా చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

వచనము 3 

ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. అందువలన నేను 

నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

వచనము 4 

సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము చేయుచునన్ది 

దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 
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యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 23:2 => నేటివరకు నేను మొరలిడుచు తిరుగుబాటు చేయుచునాన్ను నా వాయ్ధి నా 

మూలుగుకంటె భారముగా నునన్ది 

1 సమూయేలు 1:16 => నీ సేవకురాలనైన ననున్ పనికిమాలినదానిగా ఎంచవదుద్; అతయ్ంతమైన 

కోప కారణమును బటిట్ బహుగా నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు నాలో నేను దీని చెపుప్కొనుచుంటిననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 88:3 => నేను ఆపదలతో నిండియునాన్ను నా పార్ణము పాతాళమునకు 

సమీపించియునన్ది. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

వచనము 5 

అడవిగాడిద గడిడ్చూచి ఓండర్ పెటుట్నా?ఎదుద్ మేతచూచి రంకెవేయునా? 

Page  of 272 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

యోబు 37:20 => నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో చెపప్దగునా? ఒకడు తాను నిరూమ్లము 

కావలెనని కోరునా? 

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

1 సమూయేలు 1:16 => నీ సేవకురాలనైన ననున్ పనికిమాలినదానిగా ఎంచవదుద్; అతయ్ంతమైన 

కోప కారణమును బటిట్ బహుగా నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు నాలో నేను దీని చెపుప్కొనుచుంటిననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 

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

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

వచనము 6 

ఉపుప్లేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా? గుర్డుడ్లోని తెలుపులో రుచికలదా? 
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యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

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

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 7:13 => వానికొరకు మరణసాధనములను సిదధ్పరచియునాన్డు తన అంబులను అగిన్ 

బాణములుగా చేసియునాన్డు 

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

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 

కీరత్నలు 21:12 => నీవు వారిని వెనుకకు తిర్పిప్వేసెదవు నీ వింటి నారులను బిగించి వారిని 

ముఖముమీద కొటుట్దువు. 

కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:12 => విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ బాణమునకు గురిగా ఆయన ననున్ 

నిలువబెటిట్యునాన్డు 
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విలాపవాకయ్ములు 3:13 => తన అంబులపొదిలోని బాణములనిన్యు ఆయన నా ఆంతర్ములగుండ 

దూసిపోజేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 143:7 => యెహోవా, నా ఆతమ్ కీష్ణించుచునన్ది తవ్రగా నాకు ఉతత్రమిముమ్ నేను 

సమాధిలోనికి దిగువారివలె కాకుండునటుల్ నీ ముఖమును నాకు మరుగుచేయకుము 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

మారుక్ 14:33 => పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోయి, మిగుల 

విభార్ంతినొందుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును ఆరంభించెను 

మారుక్ 14:34 => అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; 

మీరికక్డ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 15:34 => మూడు గంటలకు యేసు ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబకాత్నీ అని బిగగ్రగా 

కేకవేసెను; అ మాటలకు నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

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

కొటిట్వేయుదురు మేఘమువలె నా కేష్మము గతించిపోయెను. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

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

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

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

మారా అనుడి. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 
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యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్నలు 88:7 => నీ ఉగర్త నామీద బరువుగా నునన్ది నీ తరంగములనిన్యు ననున్ ముంచుచునన్వి. 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 102:4 => ఎండదెబబ్కు వాడిన గడిడ్వలె నా హృదయము వాడిపోయియునన్ది భోజనము 

చేయుటకే నేను మరచిపోవుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 109:22 => నేను దీనదరిదుర్డను నా హృదయము నాలో గుచచ్బడియునన్ది. 

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

కంటికి అందమైన వసుత్వులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు అగిన్ కురియునటుల్గా ఆయన తన 

ఉగర్తను సీయోను కుమారెత్ గుడారములమీద కుమమ్రించియునాన్డు.  

వచనము 7 

నేను ముటట్నొలల్ని వసుత్వులు నాకు హేయములైనను అవియే నాకు భోజనపదారథ్ములాయెను. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 
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యోవేలు 1:18 => మేతలేక పశువులు బహుగా మూలుగ్చునన్వి ఎడుల్ మందలుగా కూడి ఆకలికి 

అలాల్డుచునన్వి గొఱఱ్మందలు చెడిపోవుచునన్వి. 

యోవేలు 1:19 => అగిన్చేత అరణయ్ములోని మేతసథ్లములు కాలిపోయినవి మంట తోటచెటల్నిన్టిని 

కాలిచ్వేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱఱ్ పెటుట్చునాన్ను.  

యోవేలు 1:20 => నదులు ఎండిపోవుటయు అగిన్చేత మేతసథ్లములు కాలిపోవుటయు చూచి 

పశువులును నీకు మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి. 

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 12:5 => దురద్శ నొందినవానిని తిరసక్రించుట కేష్మము గలవారు యుకత్మనుకొందురు. 

కాలుజారువారికొరకు తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

వచనము 8 

ఆహా నా వినన్పము నాకు నెరవేరచ్బడును గాక నేను కోరుదానిని దేవుడు నెరవేరుచ్ను గాక 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

లేవీయకాండము 2:13 => నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన 

యొకక్ ఉపుప్ నీ నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. 

లూకా 14:34 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైతే దేనివలన దానికి సారము కలుగును? 
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కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

యోబు 6:30 => నా నోట అనాయ్యముండునా? దురామ్రగ్త రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా? 

యోబు 12:11 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంపదా? 

యోబు 34:3 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

వచనము 9 

దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయునుగాక. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 
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ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 102:9 => నీ కోపాగిన్నిబటిట్యు నీ ఆగర్హమునుబటిట్యు బూడిదెను ఆహారముగా 

భుజించుచునాన్ను. 

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

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

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

యెహెజేక్లు 4:16 => నరపుతుర్డా, ఇదిగో యెరూషలేములో రొటెట్యను ఆధారమును నేను లేకుండ 

చేసినందున వారు తూనికె పర్కారముగా బహు చింతతో రొటెట్ భుజింతురు, నీళుల్ కొలచొపుప్న తార్గుచు 

విసమ్యమొందుదురు. 

యెహెజేక్లు 12:18 => నరపుతుర్డా, వణకుచునే ఆహారము తిని తలల్డింపును చింతయు కలిగి 

నీళుల్తార్గి 

యెహెజేక్లు 12 :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  

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 
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కీరత్నలు 80:5 => కనీన్ళుల్ వారికి ఆహారముగా ఇచుచ్చునాన్వు. విసాత్రమైన కనీన్ళుల్ నీవు వారికి 

పానముగా ఇచుచ్చునాన్వు. 

సామెతలు 27:7 => కడుపు నిండినవాడు తేనెపటుట్నైనను తొర్కిక్వేయును. ఆకలిగొనినవానికి 

చేదువసుత్వైనను తియయ్గా నుండును. 

వచనము 10 

అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ పొందుదును మరియు 

నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 6:12 => నా బలము రాళల్ బలమువంటిదా? నా శరీరము ఇతత్డిదా? 

యోబు 6:13 => నాలో తార్ణ యేమియు లేదు గదా. శకిత్ ననున్ బొతిత్గా విడిచిపోయెను గదా. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:81 => (కఫ ) నీ రక్షణకొరకు నా పార్ణము సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 
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వచనము 11 

నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను తాళుకొనుట 

యేల? 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 3:22 => సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:14 => ఈ సమసత్ పర్జలను ఒంటిగా మోయ నావలన కాదు; అది నేను 

భరింపలేని భారము; నీవు నాకిటుల్ చేయదలచినయెడల ననున్ చంపుము. 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 
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యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

పర్కటన 9:6 => ఆ దినములలో మనుషుయ్లు మరణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి దొరకనే 

దొరకదు; చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

యెషయా 48:10 => నేను నినున్ పుటము వేసితిని వెండిని వేసినటుల్ కాదు ఇబబ్ంది కొలిమిలో నినున్ 

పరీకిష్ంచితిని 

యెషయా 48:11 => నా నిమితత్ము నా నిమితత్మే ఆలాగు చేసెదను నా నామము 

అపవితర్పరచబడనేల? నా మహిమను మరి ఎవరికిని నేనిచుచ్వాడను కాను. 

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

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 

యెషయా 48:13 => నా హసత్ము భూమి పునాదివేసెను నా కుడిచెయియ్ ఆకాశవైశాలయ్ములను 

వాయ్పింపజేసెను నేను వాటిని పిలువగా ఒకటి తపప్కుండ అవనిన్యు నిలుచును.  

2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 
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యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

యోబు 23:17 => అంధకారము కమిమ్యుండినను గాఢాంధకారము ననున్ కమిమ్యుండినను నేను 

నాశనము చేయబడి యుండలేదు. 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

కీరత్నలు 88:5 => చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియునన్ హతులలో 

ఒకనివలె అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని వారు నీచేతిలోనుండి తొలగిపోయియునాన్రు 

గదా. 

వచనము 12 

నా బలము రాళల్ బలమువంటిదా? నా శరీరము ఇతత్డిదా? 

యోబు 3:22 => సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

యోబు 21:33 => పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు 

వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 

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

నొందనివాడెవడు? 

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

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

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

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 
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రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

కీరత్నలు 40:9 => నా పెదవులు మూసికొనక మహా సమాజములో నీతి సువారత్ను నేను 

పర్కటించియునాన్నని నేనంటిని యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయునన్ది. 

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

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

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 119:13 => నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో వివరించుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను. 

1 సమూయేలు 2:2 => యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. 

యెషయా 30:11 => అడ డ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

యెషయా 30:12 => అందుచేతను ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీరు ఈ వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్రమును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్వాటిని ఆధారము 

చేసికొంటిరి గనుక  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

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

ఉజీజ్ వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

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

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

దహించునంతగా నేను కోపింపను. 

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

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 
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హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

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

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

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

చెపుప్చుండును. 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 27:11 => దేవుని హసత్మునుగూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవ్శకుత్డు చేయు 

కిర్యలను నేను దాచిపెటట్ను. 

వచనము 13 

నాలో తార్ణ యేమియు లేదు గదా. శకిత్ ననున్ బొతిత్గా విడిచిపోయెను గదా. 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 
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యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

యోబు 7:7 => నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు 

చూడదు. 

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 13:25 => ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకును నీవు వేధించెదవా? ఎండిపోయిన 

చెతత్ను తరుముదువా? 

యోబు 13:28 => మురిగి కీష్ణించుచునన్ వానిచుటుట్ చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువంటివాని చుటుట్ 

గిఱిగీసి వానిని కనిపెటుట్చునాన్వు. 

యోబు 17:1 => నా పార్ణము సమసిపోయెను నా దినములు తీరెను సమాధి నా నిమితత్ము 

సిదధ్మైయునన్ది. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 90:6 => పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి 

వాడబారును. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 
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కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

కీరత్నలు 102:23 => నేను పర్యాణము చేయుచుండగా ఆయన నాబలము కుర్ంగజేసెను నా 

దినములు కొదిద్పరచెను. 

కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

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

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

యోబు 6:8 => ఆహా నా వినన్పము నాకు నెరవేరచ్బడును గాక నేను కోరుదానిని దేవుడు 

నెరవేరుచ్ను గాక 

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

యోబు 11:18 => నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ 

యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

Page  of 289 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 38:10 => నా దినముల మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళదావ్రమున పోవలసివచెచ్ను. 

నా ఆయుశేశ్షము పోగొటుట్కొనియునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:18 => నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు 

లేవనుకొంటిని. 

వచనము 14 

కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను సేన్హితుడు వానికి 

దయచూపతగును. 

యోబు 40:18 => దాని యెముకలు ఇతత్డి గొటట్ములవలె ఉనన్వి దాని పర్కక్ టెముకలు 

ఇనుపకముమ్లవలె ఉనన్వి 

యోబు 41:24 => దాని గుండె రాతివలె గటిట్గా నునన్ది అది తిరుగటి కిర్ంది దిమమ్ంత కఠినము. 

నిరగ్మకాండము 38:2 => దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమైనవి; దానికి ఇతత్డిరేకు పొదిగించెను. 

వచనము 15 

నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను నమమ్కూడని వారైరి. 

యోబు 19:28 => జరిగినదాని కారణము నాలోనే ఉనన్దనుకొని మీరు మేము వానిని ఎటుల్ 

తరిమెదమా అని తలంచినయెడల 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

గలతీయులకు 6:4 => పర్తివాడును తాను చేయు పనిని పరీకిష్ంచి చూచుకొనవలెను; అపుప్డు 

ఇతరునిబటిట్ కాక తననుబటిట్యే అతనికి అతిశయము కలుగును. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 
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యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

వచనము 16 

మంచుగడ డ్లుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా కనబడును 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 
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2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

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

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

1 సమూయేలు 1:6 => యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్ హేతువును బటిట్, ఆమె 

వైరియగు పెనినాన్ ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:8 => ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా హనాన్, నీ వెందుకు ఏడుచ్చునాన్వు? నీవు 

భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనోవిచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళల్కంటె నేను నీకు 

విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెపుప్చు వచెచ్ను.  

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 
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దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

యోబు 19:19 => నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద 

తిరుగబడియునాన్రు. 

సామెతలు 25:19 => శర్మకాలములో విశావ్సఘాతకుని ఆశర్యించుట విరిగిన పళల్తోను కీలు 

వసిలిన కాలుతోను సమానము. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

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

పర్కక్గా పోయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

వచనము 17 

వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి ఆరిపోవును. 

యోబు 19:19 => నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద 

తిరుగబడియునాన్రు. 
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కీరత్నలు 38:11 => నా సేన్హితులును నా చెలికాండుర్ను నా తెగులు చూచి యెడముగా 

నిలుచుచునాన్రు నా బంధువులు దూరముగా నిలుచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

యిరిమ్యా 30:14 => నీ సేన్హితులందరు నినున్ మరచియునాన్రు, వారు నినున్గూరిచ్ విచారింపరు. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 
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యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

యోహాను 16:32 => యిదిగో మీలో పర్తివాడును ఎవని యింటికి వాడు చెదరిపోయి ననున్ 

ఒంటరిగా విడిచిపెటుట్ గడియ వచుచ్చునన్ది, వచేచ్యునన్ది; అయితే తండిర్ నాతో ఉనాన్డు గనుక నేను 

ఒంటరిగా లేను.  

యిరిమ్యా 15:18 => నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైనదాయెను? 

అది సవ్సథ్త నొందకపోనేల? నిశచ్యముగా నీవు నాకు ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని 

జలములవవుదువా?  

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

నిరగ్మకాండము 21:8 => దానిని పర్ధానము చేసికొనిన యజమానుని దృషిట్కి అది యిషుట్రాలు 

కానియెడల అది విడిపింపబడునటుల్ అవకాశము నియయ్వలెను; దాని వంచించినందున అనయ్జనులకు 

దానిని అముమ్టకు వానికి అధికారము లేదు. 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 11:16 => నిశచ్యముగా నీ దురద్శను నీవు మరచెదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ నీవు దానిని జాఞ్పకము చేసికొనెదవు. 

యోబు 14:11 => తటాక జలములు ఎటుల్ ఇంకిపోవునో నది నీరు ఎటుల్ ఎండి హరించిపోవునో 

ఆలాగుననే నరులు పండుకొని తిరిగి లేవరు. 

యోబు 24:19 => అనావృషిట్చేతను ఉషణ్ముచేతను మంచునీళుల్ ఎగసిపోవునటుల్ పాతాళము 

పాపము చేసినవారిని పటుట్కొనును. 
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సామెతలు 19:4 => ధనము గలవానికి సేన్హితులు అధికముగా నుందురు, దరిదుర్డు తన 

సేన్హితులను పోగొటుట్కొనును. 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

విలాపవాకయ్ములు 1:2 => రాతిర్యందు అది బహుగా ఏడుచ్చునన్ది కనీన్రు దాని చెంపలమీద 

కారుచునన్ది దాని విటకాండర్ందరిలో దాని నోదారుచ్వాడొకడును లేడు దాని చెలికాండర్ందరు దాని 

మోసపుచిచ్రి వారు దానికి శతుర్వులైరి.  

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

వచనము 18 

వాటి నీళుల్ పర్వహించు దారి తిర్పప్బడును, ఏమియు లేకుండ అవి యింకిపోవును. 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

కీరత్నలు 147:18 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవనిన్యు కరిగిపోవును ఆయన తనగాలి విసరజేయగా 

నీళుల్ పర్వహించును, 
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వచనము 19 

సమూహముగా పర్యాణము చేయు తేమా వరత్కులు వాటిని వెదకుదురు షేబ వరత్కులు వాటికొరకు 

కనిపెటుట్దురు. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

యోబు 37:17 => దకిష్ణపు గాలి వీచుటచేత ఉబబ్వేయునపుప్డు నీ వసత్రములెటుల్ వెచచ్బడినది నీకు 

తెలియునా? 

కీరత్నలు 147:18 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవనిన్యు కరిగిపోవును ఆయన తనగాలి విసరజేయగా 

నీళుల్ పర్వహించును, 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

వచనము 20 

వారు వాటిని నమిమ్నందుకు అవమానమొందుదురు వాటి చేరువకు వచిచ్ కలవరపడుదురు. 

యిరిమ్యా 10:24 => యెహోవా, నీవు ననున్ బొతిత్గా తగిగ్ంపకుండునటుల్ నీ కోపమునుబటిట్ ననున్ 

శికిష్ంపక నీ నాయ్యవిధినిబటిట్ ననున్ శికిష్ంపుము. 

వచనము 21 

అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 
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యెషయా 21:14 => తేమాదేశ నివాసులారా, దపిప్గొనన్వారికి నీళుల్ తెండి పారిపోవుచునన్వారికి 

ఎదురుగా ఆహారము తీసికొని రండి 

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

ఆదికాండము 10:7 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. 

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

ఆదికాండము 25:3 => యొకాష్ను షేబను దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు 

లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

యెహెజేక్లు 27:22 => షేబ వరత్కులును రామా వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. వారు అతి 

పర్శసత్మైన గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:32 => అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా కనిన కుమారులు 

ఎవరనగా జిమార్ను యొకాష్ను మెదాను మిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు. యొకాష్ను కుమారులు 

షేబదాను. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 
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యెషయా 21:15 => ఖడగ్ భయముచేతను దూసిన ఖడగ్ భయముచేతను ఎకుక్ పెటట్బడిన ధనుసుస్ల 

భయముచేతను కూర్రయుదధ్ భయముచేతను వారు పారిపోవుచునాన్రు  

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

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

వచనము 22 

ఏమైన దయచేయుడని నేను మిముమ్నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి నాకొరకు బహుమానమేమైన 

తెమమ్ని యడిగితినా? 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 
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యెషయా 20:6 => ఆ దినమున సముదర్తీర నివాసులు అషూష్రు రాజుచేతిలోనుండి 

విడిపింపబడవలెనని సహాయముకొరకు మనము పారిపోయి ఆశర్యించిన వారికి ఈలాగు 

సంభవించినదే, మనమెటుల్ తపిప్ంచుకొనగలమని చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 21:15 => ఖడగ్ భయముచేతను దూసిన ఖడగ్ భయముచేతను ఎకుక్ పెటట్బడిన ధనుసుస్ల 

భయముచేతను కూర్రయుదధ్ భయముచేతను వారు పారిపోవుచునాన్రు  

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

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

వచనము 23 

పగవానిచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుడని యడిగితినా? బాధించువారి చేతిలోనుండి ననున్ 

విమోచింపుడని యడిగితినా? 

యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 
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యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

యోబు 2:13 => అతని బాధ అతయ్ధికముగానుండెనని గర్హించి యెవరును అతనితో ఒకక్ 

మాటయైనను పలుకక రేయింబగలు ఏడు దినములు అతనితోకూడ నేలను కూరుచ్ండిరి. 

కీరత్నలు 38:11 => నా సేన్హితులును నా చెలికాండుర్ను నా తెగులు చూచి యెడముగా 

నిలుచుచునాన్రు నా బంధువులు దూరముగా నిలుచుచునాన్రు 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

యిరిమ్యా 51:9 => మనము బబులోనును సవ్సథ్పరచగోరితివిు అయితే అది సవ్సథ్త నొందలేదు దాని 

విడిచిపెటుట్డి. మన మన దేశములకు వెళుల్దము రండి దాని శిక్ష ఆకాశమంత యెతుత్గా సాగుచునన్ది 

అది మేఘములంత ఉనన్తముగా ఎకుక్చునన్ది  

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

Page  of 301 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

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

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

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

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 

కీరత్నలు 31:11 => నా శతుర్వులకందరికి నేను నిందాసప్దుడనై యునాన్ను నా పొరుగువారికి 

విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్ చూచువారు 

నాయెదుటనుండి పారిపోవుదురు.  

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

వచనము 24 

నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను తపిప్పోతినో అది నాకు 

తెలియజేయుడి. 
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యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

కీరత్నలు 106:10 => వారి పగవారి చేతిలోనుండి వారిని రకిష్ంచెను శతుర్వుల చేతిలోనుండి వారిని 

విమోచించెను. 

వచనము 25 

యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి పర్యోజనము? 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

లేవీయకాండము 25:48 => తనున్ అముమ్కొనిన తరువాత వానికి విడుదల కావచుచ్ను. వాని 

సహోదరులలో ఒకడు వానిని విడిపింపవచుచ్ను. 
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నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

కీరత్నలు 49:15 => దేవుడు ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా పార్ణమును 

విమోచించును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 107:2 => యెహోవా విమోచించినవారు ఆ మాట పలుకుదురు గాక విరోధుల 

చేతిలోనుండి ఆయన విమోచించినవారును 

యిరిమ్యా 15:21 => దుషుట్ల చేతిలోనుండి నినున్ విడిపించెదను, బలాతాక్రుల చేతిలోనుండి నినున్ 

విమోచించెదను. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 69:18 => నాయొదద్కు సమీపించి ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి ననున్ 

విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 106:10 => వారి పగవారి చేతిలోనుండి వారిని రకిష్ంచెను శతుర్వుల చేతిలోనుండి వారిని 

విమోచించెను. 

వచనము 26 

మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు గాలివంటివే గదా. 
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యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

యోబు 32:15 => వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి 

మాటయొకటియు లేదు. 

యోబు 32:16 => కాగా వారికనేమియు పర్తుయ్తత్రము చెపప్కయునాన్రు వారు మాటలాడకపోవుట 

చూచి నేను ఊరకుందునా? 

యోబు 33:1 => యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

యోబు 33:31 => యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను 

మాటలాడెదను. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 
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యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

కీరత్నలు 39:2 => నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును గూరిచ్యైనను పలుకక నేను 

మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.  

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

వచనము 27 

మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము సాగింతురు. 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 
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సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

పర్సంగి 12:11 => జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన 

మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

యోబు 21:34 => మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో 

మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ జూచెదరు? 

యోబు 24:25 => ఇపుప్డు ఈలాగు జరుగనియెడల నేను అబదిధ్కుడనని రుజువు పరచువాడెవడు? 

నా మాటలు వటిట్వని దృషాట్ంతపరచువాడెవడు? 
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యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

1 సమూయేలు 24:16 => దావీదు ఈ మాటలు సౌలుతో మాటలాడి చాలింపగా సౌలు దావీదా 

నాయనా, ఈ పలుకు నీదేనా అని బిగగ్రగా ఏడిచ్ 

యోబు 6:6 => ఉపుప్లేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా? గుర్డుడ్లోని తెలుపులో రుచికలదా? 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

యోబు 32:15 => వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి 

మాటయొకటియు లేదు. 

సా మె త లు 2 4 : 2 6 = > స రి యై న మా ట ల తో పర్ తుయ్ తత్ ర మి చుచ్ ట పె ద వు ల తో 

ముదుద్పెటుట్కొనినటుల్ండును. 

వచనము 28 

దయచేసి నావైపు చూడుడి, మీ ముఖము ఎదుట నేను అబదధ్మాడుదునా? 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 
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యోబు 3:3 => నా తలిల్ గరభ్దావ్రములను అది మూయనందుకును నా నేతర్ములకు అది బాధను 

మరుగుచేయనందుకును నేను పుటిట్న దినము లేకపోవును గాక మగపిలల్ పుటెట్నని ఒకడు చెపిప్న రాతిర్ 

లేకపోవును గాక. 

యోబు 3:4 => ఆ దినము అంధకారమగును గాక పైనుండి దేవుడు దాని నెంచకుండును గాక 

వెలుగు దానిమీద పర్కాశింపకుండును గాక 

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

యోబు 3:6 => అంధకారము ఆ రాతిర్ని పటుట్కొనును గాక సంవతస్రపు దినములలో నేనొకదాననని 

అది హరిష్ంపకుండును గాక మాసముల సంఖయ్లో అది చేరకుండును గాక. 

యోబు 3:7 => ఆ రాతిర్ యెవడును జననము కాకపోవును గాక దానిలో ఏ ఉతాస్హధవ్ని 

పుటట్కుండును గాక 

యోబు 3:8 => దినములు అశుభదినములని చెపుప్వారు దానిని శపించుదురు గాక భుజంగమును 

రేపుటకు నేరుప్గలవారు దానిని శపించుదురు గాక. 

యోబు 3:9 => అందులో సంధయ్వేళను పర్కాశించు నక్షతర్ములకు అంధకారము కముమ్ను గాక 

వెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 

యోబు 3:11 => గరభ్మునుండి బయలుదేరగానే నేనేల పార్ణము విడువకపోతిని? 

యోబు 3:12 => మోకాళల్మీద ననేన్ల ఉంచుకొనిరి? నేనేల సత్నములను కుడిచితిని? 

యోబు 3:13 => లేనియెడల నేనిపుప్డు పండుకొని నిమమ్ళించియుందును నేను నిదిర్ంచియుందును, 

నాకు విశార్ంతి కలిగియుండును 

యోబు 3:14 => తమకొరకు బీడు భూములయందు భవనములు కటిట్ంచుకొనిన భూరాజులతోను 

మంతుర్లతోను నేను నిదిర్ంచి నిమమ్ళించియుందును. 

యోబు 3:15 => బంగారము సంపాదించి తమ యిండల్ను వెండితో నింపుకొనిన అధిపతులతో 

నిదిర్ంచి విశర్మించియుందును. 
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యోబు 3:16 => అకాల సంభవమై కంటబడకయునన్ పిండమువంటివాడనై లేకపోయియుందును. 

వెలుగు చూడని బిడ డ్లవలె లేకపోయియుందును. 

యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 

యోబు 3:18 => బంధింపబడినవారు కారయ్నియామకుల శబద్ము వినక యేకముగా కూడి 

విశర్మించుదురు 

యోబు 3:19 => అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు నచచ్టనునాన్రు దాసులు తమ యజమానుల 

వశమునుండి తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై యునాన్రు. 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 3:22 => సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

యోబు 3:23 => మరుగుపడిన మారగ్ము గలవానికిని, దేవుడు చుటుట్కంచె వేసినవానికిని వెలుగు 

ఇయయ్బడనేల? 

యోబు 3:24 => భోజనమునకు మారుగా నాకు నిటూ ట్రుప్ కలుగుచునన్ది నా మొఱఱ్లు నీళల్వలె 

పర్వహించుచునన్వి. 

యోబు 3:25 => ఏది వచుచ్నని నేను బహుగా భయపడితినో అదియే నాకు సంభవించుచునన్ది 

నాకు భీతి పుటిట్ంచినదే నామీదికి వచుచ్చునన్ది. 

యోబు 3:26 => నాకు నెమమ్ది లేదు సుఖము లేదు విశార్ంతి లేదు శర్మయే సంభవించుచునన్ది. 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 34:3 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 
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యోబు 34:4 => నాయ్యమైనదేదో విచారించి చూతము రండి మేలైనదేదో మనంతట మనము 

విచారించి తెలిసికొందము రండి. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 
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యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

హోషేయ 12:1 => ఎఫార్యిము గాలిని మేయుచునాన్డు; తూరుప్ గాలిని వెంటాడుచునాన్డు; మానక 

దినమెలల్ అబదద్మాడుచు, బలాతాక్రము చేయుచునాన్డు; జనులు అషూష్రీయులతో సంధి చేసెదరు, 

ఐగుపుత్నకు తైలము పంపించెదరు. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యిరిమ్యా 5:13 => పర్వకత్లు గాలి మాటలు పలుకుదురనియు, ఆజఞ్ ఇచుచ్వాడు వారిలో లేడనియు, 

తాము చెపిప్నటుల్ తమకు కలుగుననియు చెపుప్దురు. 

వచనము 29 
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అనాయ్యము లేకుండ నా సంగతి మరల విచారించుడి మరల విచారించుడి, నేను నిరోద్షినిగా 

కనబడుదును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 24:3 => తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా 

తీసికొందురు 

యోబు 24:9 => తండిర్లేని పిలల్ను రొముమ్నుండి లాగువారు కలరు వారు దరిదుర్లయొదద్ తాకటుట్ 

పుచుచ్కొందురు 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

నిరగ్మకాండము 22:22 => విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను బాధపెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

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

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

సామెతలు 23:10 => పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి 

పొలములోనికి నీవు చొరబడకూడదు 

సామెతలు 23:11 => వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారి పక్షమున నీతో వాయ్జెయ్మాడును. 
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యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 57:6 => నా అడుగులను చికిక్ంచుకొనుటకై వారు వలయొడిడ్రి నా పార్ణము 

కుర్ంగియునన్ది. నా యెదుట గుంటతర్వివ్ దానిలో తామేపడిరి. (సెలా.) 

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

యిరిమ్యా 18:22 => ననున్ పటుట్కొనుటకు వారు గొయియ్ తర్వివ్రి, నా కాళల్కు ఉరులనొగిగ్రి; 

వారిమీదికి నీవు ఆకసిమ్కముగా దండును రపిప్ంచుటవలన వారి యిండల్లోనుండి కేకలు వినబడును 

గాక. 

కీరత్నలు 143:4 => కావున నా ఆతమ్ నాలో కుర్ంగియునన్ది నాలో నా హృదయము 

విసమ్యమొందెను. 

వచనము 30 

నా నోట అనాయ్యముండునా? దురామ్రగ్త రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా? 
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యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

2 రాజులు 6:3 => ఒకడు దయచేసి నీ దాసులమైన మాతో కూడ నీవు రావలెనని కోరగా అతడు 

నేను వచెచ్దనని చెపిప్ 
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వచనము 1 

భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము కాదా? వారి దినములు కూలివాని దినములవంటివి కావా?  

యోబు 17:10 => మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను 

నాకు కనబడడు. 

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

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

యోబు 27:4 => నిశచ్యముగా నా పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదు నా నాలుక మోసము 

నుచచ్రించుటలేదు. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

కీరత్నలు 6:10 => నా శతుర్వులందరు సిగుగ్పడి బహుగా అదరుచునాన్రు వారు ఆకసిమ్కముగా 

సిగుగ్పడి వెనుకకు మళుల్దురు. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 
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బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 2 

నీడను మిగుల నపేకిష్ంచు దాసునివలెను కూలినిమితత్ము కనిపెటుట్కొను కూలివానివలెను 

యోబు 33:8 => నిశచ్యముగా నీ పలుకులు నా చెవినిబడెను నీ మాటల ధవ్ని నాకు వినబడెను. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

యోబు 6:6 => ఉపుప్లేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా? గుర్డుడ్లోని తెలుపులో రుచికలదా? 

యోబు 12:11 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంపదా? 

యోబు 34:3 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 
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హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

2 సమూయేలు 19:35 => నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును 

నేను గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల 

యొకక్యు గాయకురాండర్ యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా 

యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

వచనము 3 

ఆశ లేకయే జరుగు నెలలను నేను చూడవలసివచెచ్ను.ఆయాసముతో కూడిన రాతుర్లు నాకు 

నియమింపబడి యునన్వి. నేను పండుకొనునపుప్డెలల్ 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 
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కీరత్నలు 39:4 => యెహోవా, నా అంతము ఎటుల్ండునది నా దినముల పర్మాణము ఎంతైనది నాకు 

తెలుపుము. నా ఆయువు ఎంత అలప్మైనదో నేను తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

యోహాను 11:9 => అందుకు యేసు పగలు పండెర్ండు గంటలునన్వి గదా, ఒకడు పగటివేళ 

నడిచినయెడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనుక తొటుర్పడడు. 

యోహాను 11:10 => అయితే రాతిర్వేళ ఒకడు నడిచినయెడల వానియందు వెలుగులేదు గనుక 

వాడు తొటుర్పడునని చెపెప్ను. 

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

యోబు 14:6 => కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించువరకు వారు 

విశర్మము నొందునటుల్ వారివైపు చూడకయుండుము. 

లేవీయకాండము 25:50 => అపుప్డు వాడు అమమ్బడిన సంవతస్రము మొదలుకొని సునాద 

సంవతస్రమువరకు తనున్ కొనినవానితో లెకక్ చూచుకొనవలెను. వాని కర్యధనము ఆ సంవతస్రముల 

లెకక్చొపుప్న ఉండవలెను. తాను జీతగాడైయుండిన దినముల కొలది ఆ కర్యధనమును 

తగిగ్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:18 => వానిని సవ్తంతుర్నిగా పోనిచుచ్ట కషట్మని నీవు 

అనుకొనకూడదు. ఏలయనగా వాడు ఆరు సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినందున జీతగానికి 

రావలసిన రెండు జీతముల లాభము నీకు కలిగెను. ఆలాగైతే నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

చేయువాటనిన్టి విషయములో నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

యెషయా 21:16 => పర్భువు నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు కూలి వారు ఎంచునటుల్గా ఒక 

యేడాదిలోగానే కేదారు పర్భావమంతయు నశించిపోవును.  
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మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళి ల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

మతత్యి 20:4 => మీరును నా దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డి, యేమి నాయ్యమో అది మీకితుత్నని వారితో 

చెపప్గా వారును వెళి ల్రి. 

మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళి ల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

మతత్యి 20:6 => తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళి ల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి 

ఇకక్డ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:9 => దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచిచ్ ఒకొక్క దేనారము 

చొపుప్న తీసికొనిరి. 

మతత్యి 20:10 => మొదటి వారు వచిచ్ తమకు ఎకుక్వ దొరకుననుకొనిరి గాని వారికిని ఒకొక్క 

దేనారము చొపుప్ననే దొరకెను. 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

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

అని ఆ యింటి యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 
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మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

మతత్యి 20:14 => నీకిచిచ్నటే ట్ కడపట వచిచ్న వీరికిచుచ్టకును నాకిషట్మైనది; 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:1 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా 

నీకిచిచ్న దేశమున మీరు భూమిమీద బర్దుకు దినములనిన్టను మీరు అనుసరించి గైకొనవలసిన 

కటట్డలును విధులును ఇవి. 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

వచనము 4 

ఎపుప్డు లేచెదనా? రాతిర్ యెపుప్డు గతించునా? అని యనుకొందును. తెలల్వారువరకు ఇటు ఆటు 

పొరలుచు ఆయాసపడుదును. 

కీరత్నలు 119:131 => నీ ఆజఞ్లయందైన యధిక వాంఛచేత నేను నోరుతెరచి ఒగరుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 143:6 => నీ తటుట్ నా చేతులు చాపుచునాన్ను ఎండిపోయిన భూమివలె నా పార్ణము 

నీకొరకు ఆశపడుచునన్ది. 
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యిరిమ్యా 6:4 => ఆమెతో యుదధ్మునకు సిదధ్పరచుకొనుడి; లెండి, మధాయ్హన్మందు 

బయలుదేరుదము. అయోయ్, మనకు శర్మ, పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్ది, సాయంకాలపు ఛాయలు 

పొడుగవుచునన్వి. 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

లేవీయకాండము 25:50 => అపుప్డు వాడు అమమ్బడిన సంవతస్రము మొదలుకొని సునాద 

సంవతస్రమువరకు తనున్ కొనినవానితో లెకక్ చూచుకొనవలెను. వాని కర్యధనము ఆ సంవతస్రముల 

లెకక్చొపుప్న ఉండవలెను. తాను జీతగాడైయుండిన దినముల కొలది ఆ కర్యధనమును 

తగిగ్ంపవలెను. 

యోబు 14:6 => కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించువరకు వారు 

విశర్మము నొందునటుల్ వారివైపు చూడకయుండుము. 

వచనము 5 
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నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము మాని మరల 

పగులుచునన్ది. 

యోబు 29:2 => పూరవ్కాలమున నునన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు దేవుడు ననున్ 

కాపాడుచుండిన దినములలో ఉనన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు  

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

పర్సంగి 1:14 => సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ కిర్యలననిన్టిని నేను చూచితిని; అవి అనిన్యు 

వయ్రథ్ములే, అవి యొకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్నన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

యోబు 7:13 => నా మంచము నాకు ఆదరణ ఇచుచ్ను. నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంతి ఇచుచ్ను 

అని నేననుకొనగా 

యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 

యోబు 17:12 => రాతిర్ పగలనియు చీకటి కముమ్టయే వెలుగనియు వారు వాదించుచునాన్రు. 

యోబు 23:14 => నాకు విధింపబడినదానిని ఆయన నెరవేరుచ్ను అటిట్ పనులను ఆయన 

అనేకముగా జరిగించువాడైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

విలాపవాకయ్ములు 1:2 => రాతిర్యందు అది బహుగా ఏడుచ్చునన్ది కనీన్రు దాని చెంపలమీద 

కారుచునన్ది దాని విటకాండర్ందరిలో దాని నోదారుచ్వాడొకడును లేడు దాని చెలికాండర్ందరు దాని 

మోసపుచిచ్రి వారు దానికి శతుర్వులైరి.  

వచనము 6 

నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి క్షయమై పోవుచునన్వి. 

యోబు 7:13 => నా మంచము నాకు ఆదరణ ఇచుచ్ను. నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంతి ఇచుచ్ను 

అని నేననుకొనగా 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

యోబు 17:12 => రాతిర్ పగలనియు చీకటి కముమ్టయే వెలుగనియు వారు వాదించుచునాన్రు. 

యోబు 30:17 => రాతిర్వేళను నా యెముకలు నాలో విరుగగొటట్బడునటుల్నన్వి ననున్ బాధించు 

నొపుప్లు నిదర్పోవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 
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కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

కీరత్నలు 130:6 => కావలివారు ఉదయముకొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము పర్భువు 

కొరకు కనిపెటుట్చునన్ది కావలివారు ఉదయము కొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము 

కనిపెటుట్చునన్ది.  

కీరత్నలు 109:23 => సాగిపోయిన నీడవలె నేను కీష్ణించియునాన్ను మిడతలను పారదోలునటుల్ 

ననున్ పారదోలుదురు 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

వచనము 7 

నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు చూడదు. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

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

యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 
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యోబు 30:18 => మహా రోగబలముచేత నా వసత్రము నిరూపమగును మెడ చుటుట్నుండు నా 

చొకాక్యివలె అది ననున్ ఇరికించుచునన్ది. 

యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 

కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

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

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

యెహెజేక్లు 20:43 => అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ 

కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే 

అసహియ్ంచుకొందురు. 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 
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యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

వచనము 8 

ననున్ చూచువారి కనున్ ఇకమీదట ననున్ చూడదు. నీ కనున్లు నా తటుట్ చూచును గాని 

నేనుండకపోదును. 

యోబు 9:25 => పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు తవ్రగా గతించుచునన్వి కేష్మము 

లేకయే అవి గతించిపోవుచునన్వి. 

యోబు 16:22 => కొదిద్ సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగిరాని మారగ్మున నేను వెళుల్దును. 

యోబు 17:11 => నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ 

భంగమాయెను. 

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 90:6 => పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి 

వాడబారును. 

కీరత్నలు 102:11 => నా దినములు సాగిపోయిన నీడను పోలియునన్వి గడిడ్వలె నేను 

వాడియునాన్ను. 

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

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 
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యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

యెషయా 40:6 => ఆలకించుడి, పర్కటించుమని యొకడు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నేనేమి 

పర్కటింతునని మరి యొకడడుగుచునాన్డు. సరవ్శరీరులు గడిడ్యై యునాన్రు వారి అందమంతయు 

అడవిపువువ్వలె ఉనన్ది  

యెషయా 40:7 => యెహోవా తన శావ్సము దానిమీద ఊదగా గడిడ్ యెండును పువువ్ వాడును 

నిశచ్యముగా జనులు గడిడ్వంటివారే.  

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

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

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 
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యిరిమ్యా 2:25 => జాగర్తత్పడి నీ పాదములకు చెపుప్లు తొడుగుకొనుము, నీ గొంతుక 

దపిప్గొనకుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము అని నేను చెపిప్నను నీవు ఆ మాట వయ్రథ్ము, వినను, అనుయ్లను 

మోహించితిని, వారి వెంబడి పోదునని చెపుప్చునాన్వు.  

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

నిరగ్మకాండము 35:35 => చెకుక్వాడేమి చితర్కారుడేమి నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములతోను 

సనన్నారతోను బుటాపని చేయువాడేమి నేతగాడేమి చేయు సమసత్విధములైన పనులు, అనగా ఏ 

పనియైనను చేయువారియొకక్యు విచితర్మైన పని కలిప్ంచు వారియొకక్యు పనులను చేయునటుల్ 

ఆయన వారి హృదయములను జాఞ్నముతో నింపియునాన్డు. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 11:18 => నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ 

యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 119:84 => నీ సేవకుని దినములు ఎంత కొదిద్వాయెను? ననున్ తరుమువారికి నీవు తీరుప్ 

తీరుచ్ట యెపుప్డు? 
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పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

వచనము 9 

మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 10:9 => జిగటమనున్గానునన్ ననున్ నీవు నిరిమ్ంచితివి,ఆ సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము 

నీవు ననున్ మరల మనున్గా చేయుదువా? 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

నెహెమాయ్ 1:8 => నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; 

అదేదనగా మీరు అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

కీరత్నలు 74:18 => యెహోవా, శతుర్వులు నినున్ దూషణచేయుటను అవివేక పర్జలు నీ నామమును 

దూషించుటను మనసుస్నకు తెచుచ్కొనుము. 

కీరత్నలు 74:22 => దేవా, లెముమ్ నీ వాయ్జెయ్ము నడుపుము అవివేకులు దినమెలల్ నినున్ నిందించు 

సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

కీరత్నలు 89:47 => నా ఆయుషాక్లము ఎంత కొదిద్దో జాఞ్పకము చేసికొనుము ఎంత వయ్రథ్ముగా 

నీవు నరులనందరిని సృజించియునాన్వు? 

కీరత్నలు 89:50 => పర్భువా, నీ సేవకులకు వచిచ్న నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము బలవంతులైన 

జనులందరిచేతను నా యెదలో నేను భరించుచునన్ నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 
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కీరత్నలు 78:39 => కాగా వారు కేవలము శరీరులై యునాన్రనియు విసరి, వెళి ల్ మరలిరాని గాలివలె 

నునాన్రనియు ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

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

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 9:25 => పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు తవ్రగా గతించుచునన్వి కేష్మము 

లేకయే అవి గతించిపోవుచునన్వి. 

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

కీరత్నలు 34:12 => బర్తుక గోరువాడెవడైన నునాన్డా? మేలునొందుచు అనేక దినములు బర్తుక 

గోరువాడెవడైన నునాన్డా? 

కీరత్నలు 119:49 => (జాయిన ) నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట జాఞ్పకము చేసికొనుము 

దానివలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుటిట్ంచియునాన్వు.  

పర్సంగి 6:6 => అటిట్వాడు రెండువేల సంవతస్రములు బర్దికియు మేలు కానక యునన్యెడల వాని 

గతి అంతే; అందరును ఒక సథ్లమునకే వెళుల్దురు గదా. 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 
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యెషయా 38:10 => నా దినముల మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళదావ్రమున పోవలసివచెచ్ను. 

నా ఆయుశేశ్షము పోగొటుట్కొనియునాన్ను. 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:17 => నెమమ్దికిని నాకును ఆయన బహు దూరము చేసియునాన్డు మేలు 

ఎటిట్దో నేను మరచియునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:19 => నా శర్మను నా దురవసథ్ను నేను తార్గిన మాచిపతిర్ని చేదును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:1 => యెహోవా, మాకు కలిగిన శర్మ జాఞ్పకము చేసికొనుము దృషిట్ంచి 

మామీదికి వచిచ్న నింద యెటిట్దో చూడుము. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

వచనము 10 

అతడు ఇక ఎనన్డును తన యింటికి రాడు అతని సథ్లము అతని మరల నెరుగదు. 

యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

2 సమూయేలు 12:23 => ఇపుప్డు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? వానిని 

తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేను వానియొదద్కు పోవుదును గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని వారితో 

చెపెప్ను. 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

పర్సంగి 9:5 => బర్దికియుండువారు తాము చతుత్రని ఎరుగుదురు. అయితే చచిచ్నవారు ఏమియు 

ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడియునన్ది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు. 

యిరిమ్యా 10:20 => నా గుడారము చినిగిపోయెను, నా తార్ళల్నిన్యు తెగిపోయెను, నా పిలల్లు 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోయియునాన్రు, వారు లేకపోయిరి, ఇకమీదట నా గుడారమును 

వేయుటకైనను నా తెరల నెతుత్టకైనను ఎవడును లేడు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:7 => మా తండుర్లు పాపముచేసి గతించిపోయిరి మేము వారి దోషశిక్షను 

అనుభవించుచునాన్ము. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

వచనము 11 
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కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా మనోవేదననుబటిట్ 

మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 14:11 => తటాక జలములు ఎటుల్ ఇంకిపోవునో నది నీరు ఎటుల్ ఎండి హరించిపోవునో 

ఆలాగుననే నరులు పండుకొని తిరిగి లేవరు. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 16:22 => కొదిద్ సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగిరాని మారగ్మున నేను వెళుల్దును. 

2 సమూయేలు 12:23 => ఇపుప్డు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? వానిని 

తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేను వానియొదద్కు పోవుదును గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని వారితో 

చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 

యెషయా 38:11 => యెహోవాను, సజీవుల దేశమున యెహోవాను చూడకపోవుదును. మృతుల 

లోకనివాసినై ఇకను మనుషుయ్లను కానకపోవుదునని నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

వచనము 12 

నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద కావలియుంచెదవు?  

యోబు 8:18 => దేవుడు అతని సథ్లములోనుండి అతని వెళల్గొటిట్నయెడల అది నేను నినెన్రుగను 

ఎపుప్డును నినున్ చూడలేదనును. 

యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

యోబు 16:22 => కొదిద్ సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగిరాని మారగ్మున నేను వెళుల్దును. 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

వచనము 13 

నా మంచము నాకు ఆదరణ ఇచుచ్ను. నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంతి ఇచుచ్ను అని నేననుకొనగా 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 
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యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

యోబు 16:6 => నేను మాటలాడినను నా దుఃఖము చలాల్రదు నేను ఊరకుండినను నాకేమి 

ఉపశమనము కలుగును? 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 39:3 => నా గుండె నాలో మండుచుండెను నేను ధాయ్నించుచుండగా మంట పుటెట్ను 

అపుప్డు నేను ఈ మాట నోరార పలికితిని 

కీరత్నలు 40:9 => నా పెదవులు మూసికొనక మహా సమాజములో నీతి సువారత్ను నేను 

పర్కటించియునాన్నని నేనంటిని యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయునన్ది. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:28 => అపుప్డు ఆమె కుమారుడు కావలెనని నేను నా యేలినవాడవైన నినున్ 

అడిగితినా? ననున్ భర్మపెటట్వదద్ని నేను చెపప్లేదా? అని అతనితో మనవిచేయగా 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 
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మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 

యెషయా 38:15 => నేనేమందును? ఆయన నాకు మాట ఇచెచ్ను ఆయనే నెరవేరెచ్ను. నాకు 

కలిగిన వాయ్కులమునుబటిట్ నా సంవతస్రములనిన్యు నేను మెలల్గా నడచుకొందును.  

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

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  
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యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 

యోబు 21:4 => నేను మనుషుయ్ని గురించి మొఱఱ్పెటుట్కొనాన్నా? లేదు గనుక నేను ఏల 

ఆతురపడకూడదు? 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

వచనము 14 

నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

యోబు 7:17 => మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ 

నిలుపనేల?  

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

Page  of 339 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

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

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

విలాపవాకయ్ములు 3:7 => ఆయన నా చుటుట్ కంచె వేసియునాన్డు నేను బయలువెళల్కుండునటుల్ 

బరువైన సంకెళుల్ నాకు వేసియునాన్డు 

యోబు 41:1 => నీవు మకరమును గాలముతో బయటికి లాగగలవా? దాని నాలుకకు తార్డువేసి 

లాగగలవా? 

యోబు 41:2 => నీవు దాని ముకుక్గుండ సూతర్ము వేయగలవా? దాని దవడకు గాలము 

ఎకిక్ంపగలవా? 

యోబు 41:3 => అది నీతో వినన్పములు చేయునా? మృదువైన మాటలు నీతో పలుకునా? 

యోబు 41:4 => నీవు శాశవ్తముగా దానిని దాసునిగా చేసికొనునటుల్ అది నీతో నిబంధన 

చేయునా? 

యోబు 41:5 => నీవు ఒక పిటట్తో ఆటలాడునటుల్ దానితో ఆటలాడెదవా? నీ కనయ్కలు ఆడుకొనుటకై 

దాని కటిట్వేసెదవా? 

యోబు 41:6 => బెసత్వారు దానితో వాయ్పారము చేయుదురా? వారు దానిని తునకలు చేసి 

వరత్కులతో వాయ్పారము చేయుదురా? 

యోబు 41:7 => దాని ఒంటినిండ ఇనుప శూలములు గుచచ్గలవా? దాని తలనిండ చేప అలుగులు 

గుచచ్గలవా? 

యోబు 41:8 => దానిమీద నీ చెయియ్ వేసి చూడుము దానితో కలుగు పోరు నీవు జాఞ్పకము 

చేసికొనినయెడల నీవు మరల ఆలాగున చేయకుందువు.  

యోబు 41:9 => దాని చూచినపుప్డు మనుషుయ్లు దానిని వశపరచుకొందుమనన్ ఆశ విడిచెదరు 

దాని పొడ చూచిన మాతర్ముచేతనే యెవరికైనను గుండెలు అవిసిపోవును గదా.  
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యోబు 41:10 => దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

యోబు 41:12 => దాని అవయవములనుగూరిచ్యైనను దాని మహా బలమునుగూరిచ్యైనను దాని 

చకక్ని తీరునుగూరిచ్యైనను పలుకక మౌనముగా నుండను.  

యోబు 41:13 => ఎవడైన దాని పై కవచమును లాగివేయగలడా? దాని రెండు దవడల నడిమికి 

ఎవడైన రాగలడా? 

యోబు 41:14 => దాని ముఖదావ్రములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళల్చుటుట్ భయకంపములు 

కలవు 

యోబు 41:15 => దాని గటిట్పొలుసులు దానికి అతిశయాసప్దము ఎవరును తీయలేని ముదర్చేత 

అవి సంతనచేయబడి యునన్వి.  

యోబు 41:16 => అవి ఒకదానితో ఒకటి హతుత్కొని యునన్వి. వాటి మధయ్కు గాలి యేమాతర్మును 

జొరనేరదు. 

యోబు 41:17 => ఒకదానితో ఒకటి అతకబడి యునన్వి భేదింప శకయ్ము కాకుండ అవి 

యొకదానితో నొకటి కలిసికొని యునన్వి.  

యోబు 41:18 => అది తుమమ్గా వెలుగు పర్కాశించును దాని కనున్లు ఉదయకాలపు కనురెపప్లవలె 

నునన్వి 

యోబు 41:19 => దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును అగిన్ కణములు దానినుండి లేచును. 

యోబు 41:20 => ఉడుకుచునన్ కాగులోనుండి, జముమ్మంటమీద కాగుచునన్ బానలోనుండి పొగ 

లేచునటుల్ దాని నాసికారంధర్ములలోనుండి లేచును. 

యోబు 41:21 => దాని ఊపిరి నిపుప్లను రాజబెటుట్ను దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును 

యోబు 41:22 => దాని మెడ బలమునకు సాథ్నము భయము దానియెదుట తాండవమాడుచుండును 
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యోబు 41:23 => దాని పర్కక్లమీద మాంసము దళముగా ఉనన్ది అది దాని ఒంటిని గటిట్గా 

అంటియునన్ది అది ఊడి రాదు. 

యోబు 41:24 => దాని గుండె రాతివలె గటిట్గా నునన్ది అది తిరుగటి కిర్ంది దిమమ్ంత కఠినము. 

యోబు 41:25 => అది లేచునపుప్డు బలిషుఠ్లు భయపడుదురు అధిక భయముచేత వారు 

మైమరతురు. 

యోబు 41:26 => దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే ఈటెలైనను బాణములైనను 

పంటర్కోలలైనను అకక్రకు రావు. 

యోబు 41:27 => ఇది ఇనుమును గడిడ్పోచగాను ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కఱఱ్గాను ఎంచును. 

యోబు 41:28 => బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 

యోబు 41:29 => దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి 

నవువ్ను. 

యోబు 41:30 => దాని కిర్ందిభాగములు కరుకైన చిలల్పెంకులవలె ఉనన్వి. అది బురదమీద 

నురిపిడికొయయ్వంటి తన దేహమును పరచుకొనును. 

యోబు 41:31 => కాగు మసలునటుల్ మహాసముదర్మును అది పొంగజేయును సముదర్మును 

తైలమువలె చేయును. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

యోబు 41:33 => అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు. 

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  
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యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 22:4 => ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ 

భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యోబు 40:18 => దాని యెముకలు ఇతత్డి గొటట్ములవలె ఉనన్వి దాని పర్కక్ టెముకలు 

ఇనుపకముమ్లవలె ఉనన్వి 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

వచనము 15 

కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను చూచుటకనన్ మరణమొందుట 

నాకిషట్ము. 

యోబు 7:3 => ఆశ లేకయే జరుగు నెలలను నేను చూడవలసివచెచ్ను.ఆయాసముతో కూడిన 

రాతుర్లు నాకు నియమింపబడి యునన్వి. నేను పండుకొనునపుప్డెలల్ 

యోబు 7:4 => ఎపుప్డు లేచెదనా? రాతిర్ యెపుప్డు గతించునా? అని యనుకొందును. 

తెలల్వారువరకు ఇటు ఆటు పొరలుచు ఆయాసపడుదును. 

యోబు 9:27 => నా శర్మను మరచిపోయెదననియు దుఃఖముఖుడనై యుండుట మాని 

సంతోషముగానుండెదననియు నేను అనుకొంటినా?  

యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 
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కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

యోబు 17:12 => రాతిర్ పగలనియు చీకటి కముమ్టయే వెలుగనియు వారు వాదించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 102:7 => రాతిర్ మెలకువగానుండి యింటిమీద ఒంటిగానునన్ పిచుచ్కవలె నునాన్ను. 

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

యిరిమ్యా 8:18 => నా గుండె నా లోపల సొమమ్సిలుల్చునన్ది, నేను దేనిచేత దుఃఖోపశాంతి 

నొందుదును? 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

వచనము 16 

అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు ఊపిరివలె నునన్వి, 

నా జోలికి రావదుద్. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 40:7 => అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చినన్బోయియునన్వని తన 

యజమానుని యింట తనతో కావలియందునన్ ఫరో ఉదోయ్గసుథ్ల నడిగెను. 
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ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:13 => గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి 

వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల 

దండులోనికి దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము 

పడిపోయెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

యోబు 7:4 => ఎపుప్డు లేచెదనా? రాతిర్ యెపుప్డు గతించునా? అని యనుకొందును. 

తెలల్వారువరకు ఇటు ఆటు పొరలుచు ఆయాసపడుదును. 

యోబు 17:12 => రాతిర్ పగలనియు చీకటి కముమ్టయే వెలుగనియు వారు వాదించుచునాన్రు. 

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

కొటిట్వేయుదురు మేఘమువలె నా కేష్మము గతించిపోయెను. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

Page  of 345 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

యిరిమ్యా 8:18 => నా గుండె నా లోపల సొమమ్సిలుల్చునన్ది, నేను దేనిచేత దుఃఖోపశాంతి 

నొందుదును? 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

వచనము 17 

మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ నిలుపనేల?  

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

సంఖాయ్కాండము 14:2 => మరియు ఇశార్యేలీయులందరు మోషే అహరోనులపైని సణుగుకొనిరి. 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 9:21 => నేను యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు నాకిషట్ములేదు నేను నా పార్ణము 

తృణీకరించుచునాన్ను. ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 
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యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

పర్సంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము పుటిట్ంచెను అంతయు 

వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక బర్దుకుట నాకసహయ్మాయెను. 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 

యెషయా 15:4 => హెషోబ్నును ఏలాలేయును మొఱఱ్పెటుట్చునన్వి యాహసువరకు వారి సవ్రము 

వినబడుచునన్ది మోయాబీయుల యోధులు కేకలువేయుదురు మోయాబు పార్ణము అతనిలో 

వణకుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 8:3 => అపుప్డు నేను తోలివేసిన సథ్లములనిన్టిలో మిగిలియునన్ యీ చెడ డ్ వంశములో 

శేషించిన వారందరు జీవమునకు పర్తిగా మరణమును కోరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే. 

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 

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

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

పర్కటన 9:6 => ఆ దినములలో మనుషుయ్లు మరణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి దొరకనే 

దొరకదు; చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 18 

పర్తి పగలు నీవతని దరిశ్ంపనేల? పర్తి క్షణమున నీవతని శోధింపనేల?  

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  
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యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 3:22 => సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 14:6 => కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించువరకు వారు 

విశర్మము నొందునటుల్ వారివైపు చూడకయుండుము. 

కీరత్నలు 39:10 => నీవు పంపిన తెగులు నా మీదనుండి తొలగింపుము. నీచేతి దెబబ్వలన నేను 

కీష్ణించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 
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కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

కీరత్నలు 78:33 => కాబటిట్ ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచిపోజేసెను వారి 

సంవతస్రములు అకసామ్తుత్గా గడచిపోజేసెను. 

కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 

పర్సంగి 6:11 => పలుకబడిన మాటలలో నిరరథ్కమైన మాటలు చాల ఉండును; వాటివలన 

నరులకేమి లాభము? 

పర్సంగి 6:12 => నీడవలె తమ దినములనిన్యు వయ్రథ్ముగా గడుపుకొను మనుషుయ్ల బర్దుకునందు 

ఏది వారికి కేష్మకరమైనదొ యవరికి తెలియును? వారు పోయిన తరువాత ఏమి సంభవించునో 

వారితో ఎవరు చెపప్గలరు? 

సంఖాయ్కాండము 14:2 => మరియు ఇశార్యేలీయులందరు మోషే అహరోనులపైని సణుగుకొనిరి. 

యోబు 9:21 => నేను యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు నాకిషట్ములేదు నేను నా పార్ణము 

తృణీకరించుచునాన్ను. ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 

కీరత్నలు 78:39 => కాగా వారు కేవలము శరీరులై యునాన్రనియు విసరి, వెళి ల్ మరలిరాని గాలివలె 

నునాన్రనియు ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

పర్సంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము పుటిట్ంచెను అంతయు 

వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక బర్దుకుట నాకసహయ్మాయెను. 
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యెషయా 15:4 => హెషోబ్నును ఏలాలేయును మొఱఱ్పెటుట్చునన్వి యాహసువరకు వారి సవ్రము 

వినబడుచునన్ది మోయాబీయుల యోధులు కేకలువేయుదురు మోయాబు పార్ణము అతనిలో 

వణకుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 8:3 => అపుప్డు నేను తోలివేసిన సథ్లములనిన్టిలో మిగిలియునన్ యీ చెడ డ్ వంశములో 

శేషించిన వారందరు జీవమునకు పర్తిగా మరణమును కోరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే. 

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

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

పర్కటన 9:6 => ఆ దినములలో మనుషుయ్లు మరణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి దొరకనే 

దొరకదు; చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 19 

ఎంతకాలము నీవు ననున్ చూచుట మానకుందువు? నేను గుటక వేయువరకు ననున్ విడిచిపెటట్వా?  

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

కీరత్నలు 144:3 => యెహోవా, నీవు నరులను లక్షయ్పెటుట్టకు వారు ఏపాటివారు? నీవు వారిని 

ఎనిన్కచేయుటకు మనషుయ్లు ఏపాటి వారు? 

హెబీర్యులకు 2:6 => అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈలాగున దృఢముగా సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు నీవు 

మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? 

యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 
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యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

యోబు 34:15 => శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

నిరగ్మకాండము 7:23 => జరిగిన దానిని మనసుస్న పెటట్క ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

యెహోషువ 3:7 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ 

నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ 

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 

వచనము 20 

నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి చేయగలను? నాకు నేనే 

భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

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

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

Page  of 351 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

నిరగ్మకాండము 32:34 => కాబటిట్ నీవు వెళి ల్ నేను నీతో చెపిప్న చోటికి పర్జలను నడిపించుము. 

ఇదిగో నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్ను. నేను వచుచ్ దినమున వారి పాపమును వారి మీదికి 

రపిప్ంచెదనని మోషేతో చెపెప్ను. 

యెషయా 26:14 => చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని 

దండించి నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచివేసితివి. 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

యిరిమ్యా 9:7 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలకింపుము, వారిని చొకక్ము చేయునటుల్గా నేను వారిని కరగించుచునాన్ను, నా జనులనుబటిట్ నేను 

మరేమి చేయుదును? 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 
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1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

హెబీర్యులకు 2:6 => అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈలాగున దృఢముగా సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు నీవు 

మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? 

వచనము 21 

నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా దోషము నేల క్షమింపవు? నేనిపుప్డు మంటిలో 

పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 9:18 => ఆయన ననున్ ఊపిరి తీయనియయ్డు చేదైనవాటిని నాకు తినిపించును. 

కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 

కీరత్నలు 13:1 => యెహోవా, ఎనాన్ళల్వరకు ననున్ మరచిపోవుదువు? నితయ్ము మరచెదవా? 

నాకెంతకాలము విముఖుడవై యుందువు? 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

కీరత్నలు 13:3 => యెహోవా నా దేవా, నామీద దృషిట్యుంచి నాకుతత్రమిముమ్ 
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కీరత్నలు 94:3 => యెహోవా, భకిత్హీనులు ఎంతవరకు ఉతస్హించుదురు? భకిత్హీనులు ఎంతవరకు 

ఉతస్హించుదురు? 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

యోబు 3:24 => భోజనమునకు మారుగా నాకు నిటూ ట్రుప్ కలుగుచునన్ది నా మొఱఱ్లు నీళల్వలె 

పర్వహించుచునన్వి. 

యోబు 14:6 => కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించువరకు వారు 

విశర్మము నొందునటుల్ వారివైపు చూడకయుండుము. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 
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వచనము 1 

అపుప్డు షూహీయుడగు బిలద్దు ఇటల్నెను  

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 9:30 => నేను హిమముతో ననున్ కడుగుకొనినను సబుబ్తో నాచేతులు కడుగుకొనినను 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

యోబు 13:26 => నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియునాన్వు నా బాలయ్కాలపు పాపములను నాకు 

సావ్సథ్య్ముగా నీవు విధించియునాన్వు 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

కీరత్నలు 80:4 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, నీ పర్జల మనవి నాలకింపక నీవెనాన్ళుల్ 

నీ కోపము పొగ రాజనిచెచ్దవు?  

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 
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యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

కీరత్నలు 21:12 => నీవు వారిని వెనుకకు తిర్పిప్వేసెదవు నీ వింటి నారులను బిగించి వారిని 

ముఖముమీద కొటుట్దువు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:12 => విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ బాణమునకు గురిగా ఆయన ననున్ 

నిలువబెటిట్యునాన్డు 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 3:24 => భోజనమునకు మారుగా నాకు నిటూ ట్రుప్ కలుగుచునన్ది నా మొఱఱ్లు నీళల్వలె 

పర్వహించుచునన్వి. 

యెహోషువ 7:20 => ఆకాను యెహోషువతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా 

నేను పాపము చేసినది నిజము. 

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

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 
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2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

వచనము 2 

ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

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

పరిహారము చేయకుందువు. 

యోబు 13:23 => నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు 

తెలియజేయుము. 

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

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

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

విలాపవాకయ్ములు 3:42 => మేము తిరుగుబాటు చేసినవారము దోర్హులము నీవు మముమ్ను 

క్షమింపలేదు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:43 => కోపము ధరించుకొనినవాడవై నీవు మముమ్ను తరుముచునాన్వు 

దయతలచక మముమ్ను చంపుచునాన్వు. 
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విలాపవాకయ్ములు 3:44 => మా పార్రథ్న నీయొదద్ చేరకుండ నీవు మేఘముచేత నినున్ 

కపుప్కొనియునాన్వు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:20 => నీవు మముమ్నెలల్పుప్డును మరచిపోవుట ఏల? మముమ్ నింతకాలము 

విడిచిపెటుట్ట ఏల? 

విలాపవాకయ్ములు 5:21 => యెహోవా, నీవు మముమ్ను నీతటుట్ తిర్పిప్నయెడల మేము తిరిగెదము. 

మా పూరవ్సిథ్తి మరల మాకు కలుగజేయుము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:22 => నీవు మముమ్ను బొతిత్గా విసరిజ్ంచియునాన్వు నీ మహోగర్త మామీద 

వచిచ్నది. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

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

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

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

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

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

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 
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1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

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

ఆయనయందు పాపమేమియు లేదు. 

యోబు 3:13 => లేనియెడల నేనిపుప్డు పండుకొని నిమమ్ళించియుందును నేను నిదిర్ంచియుందును, 

నాకు విశార్ంతి కలిగియుండును 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యోబు 21:32 => వారు సమాధికి తేబడుదురు సమాధి శర్దధ్గా కావలి కాయబడును 

యోబు 21:33 => పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు 

వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

యోబు 7:18 => పర్తి పగలు నీవతని దరిశ్ంపనేల? పర్తి క్షణమున నీవతని శోధింపనేల?  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 103:15 => నరుని ఆయువు గడిడ్వలె నునన్ది అడవిపువువ్ పూయునటుల్ వాడు పూయును. 
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2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

యోబు 7:8 => ననున్ చూచువారి కనున్ ఇకమీదట ననున్ చూడదు. నీ కనున్లు నా తటుట్ చూచును 

గాని నేనుండకపోదును. 

యోబు 8:22 => అయితే ఇంకను ఆయన నీకు నోటినిండ నవువ్ కలుగజేయును. పర్హరష్ముతో నీ 

పెదవులను నింపును. 

యోబు 9:21 => నేను యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు నాకిషట్ములేదు నేను నా పార్ణము 

తృణీకరించుచునాన్ను. ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 14:15 => ఆలాగుండినయెడల నీవు పిలిచెదవు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను నీ 

హసత్కృతయ్ము ఎడల నీకు ఇషట్ము కలుగును. 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 31:2 => నాకు నీ చెవియొగిగ్ ననున్ తవ్రగా విడిపించుము ననున్ రకిష్ంచుటకు నాకు ఆశర్య 

శైలముగాను పార్కారముగల యిలుల్గాను ఉండుము.  

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 102:2 => నా కషట్దినమున నాకు విముఖుడవై యుండకుము నాకు చెవియొగుగ్ము నేను 

మొరలిడునాడు తవ్రపడి నాకుతత్రమిముమ్. 
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కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 141:1 => యెహోవా నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నాయొదద్కు తవ్రపడి రముమ్ నేను 

మొఱఱ్పెటట్గా నా మాటకు చెవియొగుగ్ము 

యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 5:7 => మా తండుర్లు పాపముచేసి గతించిపోయిరి మేము వారి దోషశిక్షను 

అనుభవించుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

వచనము 3 

దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును రదుద్పరచునా? 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 18:1 => అపుప్డు షూహీయుడైన బిలద్దు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

Page  of 362 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

వచనము 4 

నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన తిరుగుబాటునుబటిట్ 

ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

నిరగ్మకాండము 10:7 => అపుప్డు ఫరో సేవకులు అతని చూచి ఎనాన్ళల్వరకు వీడు మనకు ఉరిగా 

నుండును? తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు ఈ మనుషుయ్లను పోనిముమ్; ఐగుపుత్ దేశము 

నశించినదని నీకింకను తెలియదా అనిరి 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  
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యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

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

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

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

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

యిరిమ్యా 5:13 => పర్వకత్లు గాలి మాటలు పలుకుదురనియు, ఆజఞ్ ఇచుచ్వాడు వారిలో లేడనియు, 

తాము చెపిప్నటుల్ తమకు కలుగుననియు చెపుప్దురు. 

వచనము 5 

నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 
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యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 34:12 => దేవుడు ఏ మాతర్మును దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు నాయ్యము తపప్డు. 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 33:17 => అయినను నీ జనులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని 

యనుకొందురు; అయితే వారి పర్వరత్నయే గదా అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 33:20 => యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

కీరత్నలు 89:14 => నీతినాయ్యములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసతయ్ములు నీ 

సనిన్ధానవరుత్లు. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

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

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

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

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 
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యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యోబు 21:20 => వారే కనున్లార తమ నాశనమును చూతురుగాక సరవ్శకుత్డగు దేవుని కోపాగిన్ని 

వారు తార్గుదురుగాక. తమ జీవితకాలము సమాపత్మైన తరువాత 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

యోబు 34:12 => దేవుడు ఏ మాతర్మును దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు నాయ్యము తపప్డు. 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 
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యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

యోబు 36:23 => ఆయనకు మారగ్ము నియమించినవాడెవడు? నీవు దురామ్రగ్పు పనులు 

చేయుచునాన్వని ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును? 

జెఫనాయ్ 3:5 => అయితే నాయ్యము తీరుచ్ యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన అకర్మము 

చేయువాడు కాడు, అనుదినము తపప్కుండ ఆయన నాయ్యవిధులను బయలుపరచును, ఆయనకు 

రహసయ్మైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

వచనము 6 

నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ నిలిపి నీ నీతికి 

తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  
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యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 
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ఆదికాండము 19:16 => అతడు తడవు చేసెను. అపుప్డు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన 

ఆ మనుషుయ్లు అతనిచేతిని అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు కుమారెత్లచేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి 

తీసికొని వచిచ్ ఆ ఊరి బయటనుంచిరి 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 19:18 => లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 19:23 => లోతు సోయరుకు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశమున సూరుయ్డు ఉదయించెను. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 
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యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యెషయా 64:7 => నీ నామమునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్వాడొకడును లేకపోయెను నినున్ ఆధారము 

చేసికొనుటకై తనున్తాను పోర్తాస్హపరచుకొను వాడొకడును లేడు నీవు మాకు ముఖము చాటు 

చేసికొంటివి మా దోషములచేత నీవు మముమ్ను కరిగించియునాన్వు.  

వచనము 7 

అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 
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యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

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

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 
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యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

మారుక్ 4:38 => ఆయన దోనె అమరమున తలగడమీద (తల వాలుచ్కొని) నిదిర్ంచుచుండెను. 

వారాయనను లేపి--బోధకుడా, మేము నశించిపోవుచునాన్ము; నీకు చింతలేదా? అని ఆయనతో అనిరి. 

వచనము 8 

మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు నీడవలె నునన్వి. 
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యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషుట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

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

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

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

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 
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విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

కీరత్నలు 44:23 => పర్భువా, మేలొక్నుము నీవేల నిదిర్ంచుచునాన్వు? లెముమ్ నితయ్ము మముమ్ను 

విడనాడకుము. 

కీరత్నలు 59:4 => నాయందు ఏ అకర్మమును లేకునన్ను వారు పరుగులెతిత్ సిదధ్పడుచునాన్రు ననున్ 

కలిసికొనుటకై మేలొక్నుము. 

కీరత్నలు 59:5 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావైన దేవా, ఇశార్యేలు దేవా, అనయ్జనులందరిని 

శికిష్ంచుటకై మేలొక్నుము అధికదోర్హులలో ఎవరిని కనికరింపకుము.(సెలా.) 

యెషయా 51 :9 => యెహోవా బాహువా , లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగుకొముమ్ 

పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచినటుల్ లెముమ్ రాహాబును తుతుత్నియలుగా 

నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?  

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 
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యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 7:10 => దుషుట్ల చెడుతనము మానుప్ము నీతిగలవారిని సిథ్రపరచుము యథారథ్ 

హృదయులను రకిష్ంచు దేవుడే నా కేడెమును మోయువాడైయునాన్డు. 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 
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మారుక్ 4:38 => ఆయన దోనె అమరమున తలగడమీద (తల వాలుచ్కొని) నిదిర్ంచుచుండెను. 

వారాయనను లేపి--బోధకుడా, మేము నశించిపోవుచునాన్ము; నీకు చింతలేదా? అని ఆయనతో అనిరి. 

వచనము 9 

మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని బాగుగా 

తెలిసికొనుము. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

యోబు 42:13 => మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

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

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మతత్యి 13:31 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు 

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 
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సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

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

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

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

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

రెండు గుంపులైతిని. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

1 రాజులు 18:44 => ఏడవమారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్ మేఘము 

సముదర్మునుండి పైకి ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా నీవు అహాబు దగగ్రకు పోయి నీవు 

వెళల్కుండ వరష్ము నినున్ ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని చెపుప్మని వానిని 

పంపెను. 

ఎజార్ 3:12 => మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

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

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  
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కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

వచనము 10 

వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ అనుభవమునుబటిట్ 

మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 12:12 => వృదుధ్లయొదద్ జాఞ్నమునన్ది, దీరాఘ్యువువలన వివేచన కలుగుచునన్ది. అని 

మీరు చెపుప్దురు 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 15:18 => జాఞ్నులు తమ పితరులయొదద్ నేరుచ్కొని మరుగుచేయక చెపిప్న బోధను నీకు 

తెలిపెదను. 

యోబు 32:6 => కావున బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు ఈలాగు 

మాటలాడసాగెను నేను పినన్వయసుస్ గలవాడను మీరు బహు వృదుధ్లు ఆ హేతువుచేతను నేను 

భయపడి నా తాతప్రయ్ము మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 

యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:32 => దేవుడు భూమిమీద నరుని సృజించిన దినము మొదలుకొని 

నీకంటె ముందుగానుండిన మునుపటి దినములలో ఆకాశముయొకక్ యీ దికుక్నుండి 

ఆకాశముయొకక్ ఆ దికుక్వరకు ఇటిట్ గొపప్ కారయ్ము జరిగెనా? దీనివంటి వారత్ వినబడెనా? అని నీవు 

అడుగుము 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:7 => పూరవ్దినములను జాఞ్పకము చేసికొనుము తరతరముల 

సంవతస్రములను తలంచుకొనుము నీ తండిర్ని అడుగుము, అతడు నీకు తెలుపును; నీ పెదద్లను 

అడుగుము, వారు నీతో చెపుప్దురు. 

కీరత్నలు 44:1 => దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూరిచ్ మేము 

చెవులార వినియునాన్ము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి  

కీరత్నలు 78:3 => మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

యెషయా 38:19 => సజీవులు, సజీవులే గదా నినున్ సుత్తించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై 

నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. తండుర్లు కుమారులకు నీ సతయ్మును తెలియజేతురు యెహోవా ననున్ 

రకిష్ంచువాడు  

రోమీయులకు 15:4 => ఏలయనగా ఓరుప్వలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు 

నిరీక్షణ కలుగుటకై పూరవ్మందు వార్యబడినవనిన్యు మనకు బోధకలుగు నిమితత్ము 

వార్యబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 13:1 => ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను. నా చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 
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యోబు 20:4 => దుషుట్లకు విజయము కొదిద్కాలముండును భకిత్హీనులకు సంతోషము ఒక 

నిమిషమాతర్ముండును. 

యోవేలు 1:2 => పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురసుథ్లారా, మీరందరు చెవియొగిగ్ వినుడి 

ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల దినములలోగాని జరిగినదా?  

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

వచనము 11 

బురద లేకుండ జముమ్ పెరుగునా? నీళుల్ లేకుండ రెలుల్ మొలచునా?  

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

కీరత్నలు 102:11 => నా దినములు సాగిపోయిన నీడను పోలియునన్వి గడిడ్వలె నేను 

వాడియునాన్ను. 
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కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 14:2 => పువువ్ వికసించినటుల్ వాడు పెరిగి వాడిపోవును నీడ కనబడకపోవునటుల్ వాడు 

నిలువక పారిపోవును. 

యోబు 20:4 => దుషుట్లకు విజయము కొదిద్కాలముండును భకిత్హీనులకు సంతోషము ఒక 

నిమిషమాతర్ముండును. 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

కీరత్నలు 44:1 => దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూరిచ్ మేము 

చెవులార వినియునాన్ము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి  

పర్సంగి 6:12 => నీడవలె తమ దినములనిన్యు వయ్రథ్ముగా గడుపుకొను మనుషుయ్ల బర్దుకునందు 

ఏది వారికి కేష్మకరమైనదొ యవరికి తెలియును? వారు పోయిన తరువాత ఏమి సంభవించునో 

వారితో ఎవరు చెపప్గలరు? 

వచనము 12 

అది కోయబడకముందు బహు పచచ్గానునన్ది కాని యితర మొకక్లనిన్టికంటె తవ్రగా వాడిపోవును. 

యోబు 12:7 => అయినను మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశపకుష్లను 

విచారించుము అవి నీకు తెలియజేయును. 

యోబు 12:8 => భూమినిగూరిచ్ ధాయ్నించినయెడల అది నీకు భోధించును సముదర్ములోని 

చేపలును నీకు దాని వివరించును 

యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

Page  of 382 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:19 => నీవు నీ యింట కూరుచ్ండునపుప్డు తోర్వను నడుచునపుప్డు 

పండుకొనునపుప్డు లేచునపుప్డు వాటినిగూరిచ్ మాటలాడుచు వాటిని మీ పిలల్లకు నేరిప్ 

కీరత్నలు 145:4 => ఒక తరమువారు మరియొక తరమువారియెదుట నీ కిర్యలను కొనియాడుదురు 

నీ పరాకర్మకిర్యలను తెలియజేయుదురు 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

వచనము 13 

దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని ఆశ భంగమగును. 

నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 
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యెషయా 19:5 => సముదర్జలములు ఇంకిపోవును నదియును ఎండి పొడినేలయగును 

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

తుంగలును వాడిపోవును. 

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

పైరంతయు ఎండి కొటుట్కొనిపోయి కనబడకపోవును. 

ఆదికాండము 41:2 => చూపునకు అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో 

నుండి పైకి వచుచ్చు జముమ్లో మేయుచుండెను. 

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

తుంగలును వాడిపోవును. 

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

వచనము 14 

అతడు ఆశర్యించునది సాలెపురుగు పటే ట్.  

కీరత్నలు 129:6 => వారు ఇంటిమీద పెరుగు గడిడ్వలె నుందురు గాక ఎదుగకమునుపే అది 

వాడిపోవును  

కీరత్నలు 129:7 => కోయువాడు తన గుపిప్లినైనను పనలు కటుట్వాడు తన ఒడినైనను దానితో 

నింపుకొనడు. 

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 
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యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

ఎసేత్రు 5:12 => మరియు అతడు రాణియైన ఎసేత్రు తాను చేయించిన విందునకు రాజును ననున్ 

తపప్ మరి యెవనిని పిలిపించలేదు, రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమమ్ని నాకు 

సెలవైనదని తెలియజేసెను. 

వచనము 15 

అతడు తన యింటిమీద ఆనుకొనగా అది నిలువదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:12 => దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

యెహోవాను మరువకుండ నీవు జాగర్తత్పడుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను విధులను కటట్డలను 

నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:19 => నీవు ఏమాతర్మైనను నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి 

యితరదేవతలననుసరించి పూజించి నమసక్రించినయెడల మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోదురని నేడు 

మిముమ్నుగూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము పలికియునాన్ను. 

కీరత్నలు 9:17 => దుషుట్లును దేవుని మరచు జనులందరును పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 10:4 => దుషుట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 
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కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యోబు 11:20 => దుషుట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యోబు 13:16 => ఇదియు నాకు రక్షణారథ్మైనదగును భకిత్హీనుడు ఆయన సనిన్ధికి రాతెగింపడు. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

సామెతలు 10:28 => నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

Page  of 386 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

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

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

విలాపవాకయ్ములు 3:18 => నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు 

లేవనుకొంటిని. 

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

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

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

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

ఎసేత్రు 5:12 => మరియు అతడు రాణియైన ఎసేత్రు తాను చేయించిన విందునకు రాజును ననున్ 

తపప్ మరి యెవనిని పిలిపించలేదు, రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమమ్ని నాకు 

సెలవైనదని తెలియజేసెను. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

సామెతలు 11:7 => భకిత్హీనుడు చనిపోగా వాని ఆశ నిరూమ్లమగును బలాఢుయ్లైనవారి ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

హోషేయ 2:13 => అది ననున్ మరచిపోయి నగలు పెటుట్కొని శృంగారించుకొని బయలుదేవతలకు 

ధూపము వేసి యుండుటను బటిట్యు దాని విటకాండర్ను వెంటాడి యుండుటను బటిట్యు నేను దానిని 

శికిష్ంతును; ఇది యెహోవా వాకుక్. 
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మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

వచనము 16 

అతడు గటిట్గా దాని పటుట్కొనగా అది విడిపోవును.ఎండకు అతడు పచిచ్పటిట్ బలియును అతని తీగెలు 

అతని తోటమీద అలుల్కొనును. 

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యోబు 11:20 => దుషుట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

సామెతలు 11:7 => భకిత్హీనుడు చనిపోగా వాని ఆశ నిరూమ్లమగును బలాఢుయ్లైనవారి ఆశ 

భంగమైపోవును. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

వచనము 17 

అతని వేళుల్ గటుట్మీద చుటుట్కొనును రాళుల్గల తన నివాసమును అతడు తేరిచూచును. 
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యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

సామెతలు 10:28 => నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ 

భంగమైపోవును. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

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

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

వచనము 18 

దేవుడు అతని సథ్లములోనుండి అతని వెళల్గొటిట్నయెడల అది నేను నినెన్రుగను ఎపుప్డును నినున్ 

చూడలేదనును. 

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 21:9 => వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము 

వారిమీద పడుటలేదు. 

యోబు 21:10 => వారి గొడుల్ దాటగా తపప్క చూలు కలుగును వారి ఆవులు ఈచుకపోక ఈనును. 

యోబు 21:11 => వారు తమ పిలల్లను మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురు వారి పిలల్లు 

నటనము చేయుదురు. 
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యోబు 21:12 => తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని 

సంతోషించుదురు. 

యోబు 21:13 => వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒకక్క్షణములోనే 

పాతాళమునకు దిగుదురు. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 
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కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 73:10 => వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృదిధ్గా చేయుదురు. 

కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:12 => ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్ 

చేసికొందురు. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

యెషయా 25:5 => ఎండిన దేశములో ఎండవేడిమి అణగిపోవునటుల్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను 

అణచివేసితివి మేఘచాఛ్యవలన ఎండ అణచివేయబడునటుల్ బలాతాక్రుల జయకీరత్న 

అణచివేయబడును.  

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

యెహెజేక్లు 47:12 => నదీతీరమున ఇరుపర్కక్ల ఆహారమిచుచ్ సకలజాతి వృక్షములు పెరుగును, 

వాటి ఆకులు వాడిపోవు, వాటి కాయలు ఎపప్టికిని రాలవు. ఈ నదినీరు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి 

పారుచునన్ది గనుక ఆచెటుల్ నెల నెలకు కాయలు కాయును, వాటి పండుల్ ఆహారమునకును వాటి 

ఆకులు ఔషధమునకును వినియోగించును. 

వచనము 19 

ఇదే అతని సంతోషకరమైన గతికి అంతము అతడునన్ ధూళినుండి ఇతరులు పుటెట్దరు. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 
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యోబు 29:19 => నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్ వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద నిలుచును. 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళి ల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

మారుక్ 11:20 => పొర్దుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెటుట్ వేళుల్ మొదలుకొని 

యెండియుండుట చూచిరి. 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

వచనము 20 

ఆలోచించుము దేవుడు యథారథ్వంతుని తోర్సివేయడు. ఆయన దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని 

నిలువబెటట్డు. 
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యోబు 7:10 => అతడు ఇక ఎనన్డును తన యింటికి రాడు అతని సథ్లము అతని మరల నెరుగదు. 

యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

యోబు 8:22 => అయితే ఇంకను ఆయన నీకు నోటినిండ నవువ్ కలుగజేయును. పర్హరష్ముతో నీ 

పెదవులను నింపును. 

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

వచనము 21 

నినున్ పగపటుట్వారు అవమానభరితులగుదురు దుషుట్ల గుడారము ఇక నిలువకపోవును. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 
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మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

యెహెజేక్లు 17:24 => 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. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

వచనము 22 

అయితే ఇంకను ఆయన నీకు నోటినిండ నవువ్ కలుగజేయును. పర్హరష్ముతో నీ పెదవులను నింపును. 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 9:22 => కావున యథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని 

నశింపజేయుచునాన్డని నేను వాదించుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 37:24 => యెహోవా అతని చెయియ్ పటుట్కొనియునాన్డు గనుక అతడు నేలను పడినను 

లేవలేక యుండడు. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

కీరత్నలు 94:14 => యెహోవా తన పర్జలను ఎడబాయువాడు కాడు తన సావ్సథ్య్మును 

విడనాడువాడు కాడు. 

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యెషయా 51:18 => ఆమె కనిన కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూపగలవాడెవడును 

లేకపోయెను. ఆమె పెంచిన కుమారులందరిలో ఆమెను చెయి పటుట్కొనువాడెవడును లేకపోయెను.  

హెబీర్యులకు 8:9 => అది నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై 

వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన దినమున వారితో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు. ఏమనగా వారు నా 

నిబంధనలో నిలువలేదు గనుక నేను వారిని అలక్షయ్ము చేసితినని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 
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వచనము 1 

అపుప్డు యోబు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

ఆదికాండము 21:6 => అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను. వినువారెలల్ నా విషయమై 

నవువ్దురనెను.  

కీరత్నలు 126:2 => మనము కలకనినవారివలె నుంటిమి మన నోటినిండ నవువ్ండెను మన నాలుక 

ఆనందగానముతో నిండియుండెను. అపుప్డు యెహోవా వీరికొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసెనని 

అనయ్జనులు చెపుప్కొనిరి.  

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

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

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

ఎజార్ 3:12 => మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 

ఎజార్ 3:13 => ఏది సంతోష శబద్మో యేది దుఃఖ శబద్మో జనులు తెలిసికొనలేకపోయిరి. జనులు 

గొపప్ ధవ్ని చేసినందున ఆ శబద్ము బహుదూరము వినబడెను. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 
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కీరత్నలు 32:11 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుడి ఉలల్పించుడి యథారథ్ 

హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 100:1 => సమసత్ త్ దేశములారా, యెహోవాకు ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

వచనము 2 

వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ నిరోద్షియగును?  

కీరత్నలు 35:26 => నా అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవమానము నొందుదురుగాక 

లజజ్పడుదురు గాక నా మీద అతిశయపడువారు సిగుగ్పడి అపకీరిత్పాలగుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:29 => నా విరోధులు అవమానము ధరించుకొందురు గాక తమ సిగుగ్నే 

నిలువుటంగీవలె కపుప్కొందురు గాక 

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

యోబు 8:18 => దేవుడు అతని సథ్లములోనుండి అతని వెళల్గొటిట్నయెడల అది నేను నినెన్రుగను 

ఎపుప్డును నినున్ చూడలేదనును. 
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యోబు 7:21 => నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా దోషము నేల క్షమింపవు? నేనిపుప్డు 

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 24:24 => వారు హెచిచ్ంపబడినను కొంతసేపటికి లేకపోవుదురు వారు హీనసిథ్తిలో చొచిచ్ 

ఇతరులందరివలె తోర్యబడుదురు, పండిన వెనున్లవలె కోయబడుదురు. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 26:16 => సముదర్పు అధిపతులందరును తమ సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ 

చొకాక్యిలను విచితర్మైన వసత్రములను తీసివేసి, దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ 

వణకుచు నినున్ చూచి విసమ్యపడుదురు.  

ఆమోసు 5:5 => బేతేలును ఆశర్యింపకుడి, గిలాగ్లులో పర్వేశింపకుడి, బెయేరె ష్బాకు వెళల్కుడి; 

గిలాగ్లు అవశయ్ముగా చెరపటట్బడిపోవును, బేతేలు శూనయ్మగును. 

వచనము 3 

వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు ఆయనకు 

ఉతత్రమియయ్లేడు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 4 

ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని నొందనివాడెవడు? 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

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

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

ఎజార్ 9:15 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునాన్వు, అందువలననే 

నేటిదినమున ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము. చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని 

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు అరు హ్లము కామని పార్రథ్న చేసితిని. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 
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యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

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

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 
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వచనము 5 

వాటికి తెలియకుండ పరవ్తములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగర్తకలిగి వాటిని బోరల్దోయువాడు 

ఆయనే  

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 9:33 => మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  
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యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

యోబు 34:15 => శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

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

ఉజీజ్ వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

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

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 
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కీరత్నలు 40:12 => లెకక్లేని అపాయములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి నా దోషములు ననున్ తరిమి 

పటుట్కొనగా నేను తలయెతిత్ చూడలేకపోతిని లెకక్కు అవి నా తలవెండుర్కలను మించియునన్వి నా 

హృదయము అధైరయ్పడియునన్ది.  

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

ఎజార్ 9:15 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునాన్వు, అందువలననే 

నేటిదినమున ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము. చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని 

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు అరు హ్లము కామని పార్రథ్న చేసితిని. 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 
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పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

వచనము 6 

భూమిని దాని సథ్లములోనుండి కదలించువాడు ఆయనే దాని సత్ంభములు అదరచేయువాడు ఆయనే 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 

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

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

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

నిరంతరముండును. 

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

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

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

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

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

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

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

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

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

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

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

Page  of 407 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

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

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

యోబు 15:27 => వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు 

పెరిగియునన్వి. 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

నిరగ్మకాండము 9:15 => భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్ నేను నా చెయియ్ 

చాపియుంటినేని నినున్ను నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును. 
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నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

నిరగ్మకాండము 14:17 => ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీత్యుల హృదయములను కఠిన పరుచుదును. 

వారు వీరిని తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను అతని రథముల వలనను 

అతని గుఱఱ్పు రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచుచ్కొందును. 

నిరగ్మకాండము 14:18 => నేను ఫరోవలనను అతని రథముల వలనను అతని గుఱఱ్పు రౌతుల 

వలనను మహిమ తెచుచ్కొనునపుప్డు నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను. 

సామెతలు 28:14 => నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును 

కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 
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వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

దానియేలు 5:25 => ఈ వాకయ్భావమేమనగా, మినే అనగా దేవుడు నీ పర్భుతవ్ విషయములో 

లెకక్చూచి దాని ముగించెను. 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

దానియేలు 5:28 => బెల ష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి 

యతని 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెల ష్సస్రు హతుడాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

నిరగ్మకాండము 9:7 => ఫరో ఆ సంగతి తెలిసికొన పంపినపుప్డు ఇశార్యేలు పశువులలో ఒకటియు 

చావలేదు; అయినను అపప్టికిని ఫరో హృదయము కఠినమైనందున జనులను పంపకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

నిరగ్మకాండము 11:10 => మోషే అహరోనులు ఫరో యెదుట ఈ మహతాక్రయ్ములను చేసిరి. 

అయినను యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు తన దేశములోనుండి 

ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్డాయెను. 
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లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

1 సమూయేలు 6:6 => ఐగుపీత్యులును ఫరోయును తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనినటుల్ 

మీ హృదయములను మీరెందుకు కఠినపరచుకొందురు? ఆయన వారిలో అదుభ్తకారయ్ములను 

చేయగా వారు ఈ జనులను పోనిచిచ్రి; ఇశార్యేలీయులు వెళి ల్పోయిరి గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానునాన్డు, మీ 

మీద ఆరాభ్టము చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్ ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉనాన్రు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడ డ్గింపగలవాడెవడు? 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 
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యోబు 15:13 => దేవునిమీద నీవేల ఆగర్హపడుచునాన్వు? నీ నోటనుండి అటిట్ మాటలేల 

రానిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

యోబు 41:10 => దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 66:7 => ఆయన తన పరాకర్మమువలన నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద ఆయన 

తన దృషిట్ యుంచియునాన్డు. దోర్హులు తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 

పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 

యిరిమ్యా 48:26 => మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను దాని 

మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొరుల్చునన్ది అది అపహాసయ్మునొందును.  

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  

యెహెజేక్లు 28:6 => కాగా పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునన్వాడా, ఆలకించుము; 
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దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

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

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

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

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

వచనము 7 

ఉదయింపవదద్ని ఆయన సూరుయ్నికి ఆజాఞ్పింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన నక్షతర్ములను 

మరుగుపరచును. 

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

సహితముగా బోరల్ దోర్యుదురు. 
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కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

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

దేవుని సనిన్ధిని ఆవలి సీనాయి కంపించెను. 

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

వేయుటకు మీకేమి సంభవించినది?  

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

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

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

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

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

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

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

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

మతత్యి 21:21 => అందుకు యేసు మీరు విశావ్సముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ 

అంజూరపుచెటుట్నకు జరిగిన దానిని చేయుట మాతర్మే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి 

సముదర్ములో పడవేయబడుదువు గాకని చెపిప్నయెడల ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 
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పర్కటన 6:14 => మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి 

కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:6 => షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

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

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

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

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

లూకా 21:11 => అకక్డకక్డ గొపప్ భూకంపములు కలుగును, తెగుళుల్ను కరవులును తటసిథ్ంచును, 

ఆకాశమునుండి మహా భయోతాప్తములును గొపప్ సూచనలును పుటుట్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 
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పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

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

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 95:4 => భూమయ్గాధసథ్లములు ఆయన చేతిలోనునన్వి పరవ్తశిఖరములు ఆయనవే. 

వచనము 8 

ఆయన ఒకక్డే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముదర్ తరంగములమీద ఆయన 

నడుచుచునాన్డు. 

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

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

ఆకాశము వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్నటుల్ను నేను చేసెదను.  

యెషయా 13:14 => అపుప్డు తరుమబడుచునన్ జింకవలెను పోగుచేయని గొఱఱ్లవలెను జనులు 

తమ తమ సవ్జనులతటుట్ తిరుగుదురు తమ తమ సవ్దేశములకు పారిపోవుదురు. 

యెషయా 24:1 => ఆలకించుడి యెహోవా దేశమును వటిట్దిగా చేయుచునాన్డు ఆయన దాని 

పాడుగాచేసి కలోల్లపరచుచునాన్డు దాని నివాసులను చెదరగొటుట్చునాన్డు. 
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యెషయా 24:19 => భూమి బొతిత్గా బదద్లై పోవుచునన్ది భూమి కేవలము తునకలై పోవుచునన్ది 

భూమి బహుగా దదద్రిలుల్చునన్ది  

యెషయా 24:20 => భూమి మతుత్నివలె కేవలము తూలుచునన్ది పాకవలె ఇటు అటు ఊగుచునన్ది 

దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉనన్ది అది పడి యికను లేవదు. భయంకరమైన వరత్మానము 

విని పారిపోవువాడు గుంటలో పడును గుంటను తపిప్ంచుకొనువాడు ఉరిలో చికుక్ను. 

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 

హగగ్యి 2:21 => యూదా దేశపు అధికారియగు జెరుబాబ్బెలుతో ఇటల్నుము ఆకాశమును భూమిని 

నేను కంపింపజేయుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12:26 => అపుప్డాయన శబద్ము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుప్డు 

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

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

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

యోబు 26:11 => ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  
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1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 75:3 => భూమియు దాని నివాసులందరును లయమగునపుప్డు నేనే దాని సత్ంభములను 

నిలుపుదును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 114:7 => భూమీ, పర్భువు సనిన్ధిని యాకోబు దేవుని సనిన్ధిని వణకుము 

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

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

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

నాయ్యాధిపతులు 5:4 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను కీరిత్ంచెదను యెహోవా, నీవు 

శేయీరునుండి బయలుదేరినపుప్డు ఎదోము పొలమునుండి బయలుదేరినపుప్డు భూమి వణకెను, 

ఆకాశము నీళల్ను కురిపించెను మేఘములును వరిష్ంచెను.  

కీరత్నలు 29:8 => యెహోవా సవ్రము అరణయ్మును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణయ్మును 

కదలించును 

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

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 60:2 => నీవు దేశమును కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లుచేసియునాన్వు అది 

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

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

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

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

వచనము 9 

ఆయన సావ్తి మృగశీరష్ము కృతిత్క అనువాటిని దకిష్ణ నక్షతర్రాసులను చేసినవాడు. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 10:22 => మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు 

మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 

యెహోషువ 10:12 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అపప్గించిన 

దినమున, ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను సూరుయ్డా, నీవు 

గిబియోనులో నిలువుము. చందుర్డా, నీవు అయాయ్లోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ 

శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనువరకు సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. అను మాట యాషారు 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది గదా. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

ఆమోసు 4:13 => పరవ్తములను నిరూపించువాడును గాలిని పుటిట్ంచువాడును ఆయనే. 

ఉదయమున చీకటి కమమ్జేయువాడును మనుషుయ్ల యోచనలు వారికి తెలియజేయువాడును ఆయనే; 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లము మీద సంచరించు దేవుడును సైనయ్ములకు అధిపతియునగు యెహోవా 

అని ఆయనకు పేరు. 

ఆమోసు 8:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినమున నేను మధాయ్హన్కాలమందు 

సూరుయ్ని అసత్మింపజేయుదును. పగటివేళను భూమికి చీకటి కమమ్జేయుదును. 
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మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

యోబు 37:7 => మనుషుయ్లందరు ఆయన సృషిట్కారయ్మును తెలిసికొనునటుల్ పర్తి మనుషుయ్ని చేతిని 

బిగించి ఆయన ముదర్వేసియునాన్డు.  

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోబు 38:14 => ముదర్వలన మంటికి రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము 

మారుప్నొందును విచితర్మైన పనిగల వసత్రమువలె సమసత్మును కనబడును.  

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

యెషయా 13:10 => ఆకాశ నక్షతర్ములును నక్షతర్రాసులును తమ వెలుగు పర్కాశింపనియయ్వు 

ఉదయకాలమున సూరుయ్ని చీకటికముమ్ను చందుర్డు పర్కాశింపడు. 

యెహెజేక్లు 32:7 => నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను 

చీకటి కమమ్జేసెదను, సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

లూకా 21:26 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదిలింపబడును గనుక లోకముమీదికి రాబోవుచునన్ 

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 
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వచనము 10 

ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను ఆయన 

చేయుచునాన్డు. 

యోబు 37:18 => పోతపోసిన అదద్మంత దటట్మైనదగు ఆకాశమును ఆయన వాయ్పింపజేసినటుల్ 

నీవు వాయ్పింపజేయగలవా? 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

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

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

Page  of 421 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 44:24 => గరభ్మునుండి నినున్ నిరిమ్ంచిన నీ విమోచకుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

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

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

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

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషుఠ్డు  

మతత్యి 14:25 => రాతిర్ నాలుగవ జామున ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుచు వారియొదద్కు 

వచెచ్ను 

మతత్యి 14:26 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట శిషుయ్లు చూచి తొందరపడి, భూతమని 

చెపుప్కొని భయముచేత కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 14:28 => పేతురు పర్భువా, నీవే అయితే నీళల్మీద నడిచి నీయొదద్కు వచుచ్టకు నాకు 

సెలవిమమ్ని ఆయనతో అనెను. 

మతత్యి 14:29 => ఆయన రమమ్నగానే పేతురు దోనెదిగి యేసునొదద్కు వెళుల్టకు నీళల్మీద నడచెను 

గాని 
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మతత్యి 14:30 => గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి పర్భువా, ననున్ రకిష్ంచుమని 

కేకలువేసెను. 

యోహాను 6:19 => వారు ఇంచుమించు రెండు కోసుల దూరము దోనెను నడిపించిన తరువాత, 

యేసు సముదర్ముమీద నడుచుచు తమ దోనెదగగ్రకు వచుచ్ట చూచి భయపడిరి; 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యిరిమ్యా 51:15 => నా జీవముతోడని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణము 

చేయుచునాన్డు ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను తన జాఞ్నముచేత పర్పంచమును 

సాథ్పించెను తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను.  

మారుక్ 6:48 => అపుప్డు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మికిక్లి 

కషట్పడుచుండగా ఆయన చూచి, రాతిర్ ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముదర్ముమీద నడుచుచు 

వారియొదద్కు వచిచ్, వారిని దాటిపోవలేనని యుండెను 

మారుక్ 6:49 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట వారు చూచి, భూతమని తలంచి కేకలు వేసిరి. 

వచనము 11 

ఇదిగో ఆయన నా సమీపమున గడచిపోవుచునాన్డు గాని నేనాయనను కనుగొనలేను నా చేరువను 

పోవుచునాన్డు గాని ఆయన నాకు కనబడడు. 

యోబు 38:31 => కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 
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యోబు 38:32 => వాటి వాటి కాలములలో నక్షతర్రాసులను వచుచ్నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ 

నక్షతర్ములను వాటి ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళి ల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

యోబు 38:38 => ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను 

ఆకాశపు కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

కీరత్నలు 147:4 => నక్షతర్ముల సంఖయ్ను ఆయన నియమించియునాన్డు వాటికనిన్టికి పేరులు 

పెటుట్చునాన్డు. 

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

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 
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కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 104:13 => తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారలనిచుచ్ను నీ కిర్యల 

ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:13 => అకక్డనుండి చుటుట్ తిరిగి రేగియుకు వచిచ్ యొక దినమైన 

తరువాత దకిష్ణపు గాలి విసరుటవలన మరునాడు పొతియొలీకి వచిచ్తివిు. 

యోబు 37:9 => మరుగుసాథ్నములోనుండి తుఫాను వచుచ్ను ఉతత్రదికుక్నుండి చలి వచుచ్ను 

యోబు 37:18 => పోతపోసిన అదద్మంత దటట్మైనదగు ఆకాశమును ఆయన వాయ్పింపజేసినటుల్ 

నీవు వాయ్పింపజేయగలవా? 

వచనము 12 

ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనను 

అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 
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యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

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

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

పర్సంగి 3:11 => దేనికాలమునందు అది చకక్గా నుండునటుల్ సమసత్మును ఆయన 

నియమించియునాన్డు; ఆయన శాశవ్తకాల జాఞ్నమును నరుల హృదయమందుంచియునాన్డు గాని 

దేవుడు చేయు కిర్యలను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు. 

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

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

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

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

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 
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కీరత్నలు 136:4 => ఆయన ఒకక్డే మహాశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

కీరత్నలు 145:3 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము నొందదగినవాడు 

ఆయన మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది  

యెహెజేక్లు 1:16 => ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ 

నాలుగును ఒకక్ విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చకర్ములో 

చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 13 

దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 
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యోబు 23:8 => నేను తూరుప్దిశకు వెళి ల్నను ఆయన అచచ్ట లేడు పడమటిదిశకు వెళి ల్నను ఆయన 

కనబడుటలేదు 

యోబు 23:9 => ఆయన పనులు జరిగించు ఉతత్రదిశకు పోయినను ఆయన నాకు కానవచుచ్ట 

లేదు దకిష్ణదిశకు ఆయన ముఖము తిర్పుప్కొనియునాన్డు నేనాయనను కనుగొనలేను. 

యోబు 35:14 => ఆయనను చూడలేనని నీవు చెపిప్నను వాయ్జెయ్ము ఆయన యెదుటనే యునన్ది, 

ఆయన నిమితత్ము నీవు కనిపెటట్వలెను. 

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

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 

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

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

ఆదికాండము 28:16 => యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది 

నాకు తెలియకపోయెననుకొని 

వచనము 14 

కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు సరియైన మాటలు 

పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

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

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 
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దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడ డ్గింపగలవాడెవడు? 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

యిరిమ్యా 18:6 => ఇశార్యేలువారలారా, ఈ కుమమ్రి మంటికి చేసినటుల్ నేను మీకు చేయలేనా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్ జిగటమనున్ కుమమ్రిచేతిలొ ఉనన్టుట్గా ఇశార్యేలువారలారా, మీరు నాచేతిలో 

ఉనాన్రు. 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 
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రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

నాయ్యాధిపతులు 20:25 => గిబియాలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులలో పదునెనిమిది 

వేలమందిని నేలగూలిచ్ సంహరించిరి. 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

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

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యోబు 34:33 => నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? 

నేను కాదు నీవే నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 

పర్సంగి 7:13 => దేవుని కిర్యలను ధాయ్నించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు 

చకక్పరచును? 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

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

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

యిరిమ్యా 48:30 => అహంకారమును గూరిచ్యు పొగరును గూరిచ్యు మాకు సమాచారము 

వచెచ్ను వారి తామసమును వచించరాని వారి పర్గలభ్ములును నాకు తెలిసేయునన్వి చేయదగని 

కిర్యలు వారు బహుగా చేయుచునాన్రు ఇదే యెహోవా వాకుక్  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

వచనము 15 

నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 నేనాయనను 

బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

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

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యెషయా 30:7 => ఐగుపుత్వలని సహాయము పనికిమాలినది, నిషర్ప్యోజనమైనది అందుచేతను 

ఏమియు చేయక ఊరకుండు గపాప్లమారి అని దానికి పేరు పెటుట్చునాన్ను.  

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

యింటివారిమీదను కీడుచేయువారికి తోడప్డువారిమీదను ఆయన లేచును. 

యెషయా 31:3 => ఐగుపీత్యులు మనుషుయ్లేగాని దేవుడు కారు ఐగుపీత్యుల గుఱఱ్ములు 

మాంసమయములేగాని ఆతమ్ కావు యెహోవా తన చెయియ్చాపగా సహాయము చేయువాడు జోగును 

సహాయము పొందువాడు పడును వారందరు కూడి నాశనమగుదురు.  
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యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులు 20:25 => గిబియాలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులలో పదునెనిమిది 

వేలమందిని నేలగూలిచ్ సంహరించిరి. 

2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడ డ్గింపగలవాడెవడు? 

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

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

యోబు 36:19 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నినున్ 

తపిప్ంచునా? 

కీరత్నలు 107:12 => ఆయన ఆయాసము చేత కుర్ంగజేసెను. వారు కూలియుండగా సహాయుడు 

లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 108:12 => మనుషుయ్ల సహాయము వయ్రథ్ము. శతుర్వులను జయించుటకు నీవు మాకు 

సహాయము దయచేయుము 

యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 
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యిరిమ్యా 47:4 => ఫిలిషీత్యులనందరిని లయపరచుటకును , తూరు సీదోనులకు 

సహాయకుడొకడైనను నిలువకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకును దినము వచుచ్చునన్ది. 

యెహోవా కఫోత్రు దీవ్పశేషులైన ఫిలిషీత్యులను నాశనము చేయును, 

యిరిమ్యా 48:30 => అహంకారమును గూరిచ్యు పొగరును గూరిచ్యు మాకు సమాచారము 

వచెచ్ను వారి తామసమును వచించరాని వారి పర్గలభ్ములును నాకు తెలిసేయునన్వి చేయదగని 

కిర్యలు వారు బహుగా చేయుచునాన్రు ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యెహెజేక్లు 30:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపుత్ను ఉదధ్రించువారు కూలుదురు, దాని 

బలగరవ్ము అణగిపోవును, మిగోద్లు మొదలుకొని సెవేనేవరకు జనులు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

వచనము 16 

నేను మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన నాకుతత్రమిచిచ్నను ఆయన నా మాట ఆలకించెనని నేను 

నమమ్జాలను.  

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 
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యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

యోబు 35:15 => ఆయన కోపముతో దండింపక పోయినందునను నిశచ్యముగా 

దురహంకారమును ఆయన గురిత్ంపక పోయినందునను  

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 

వచనము 17 

ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా గాయములను 

విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 
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1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 
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దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

ఎసేత్రు 4:8 => వారిని సంహరించుటకై షూషనులో ఇయయ్బడిన ఆజఞ్ పర్తిని ఎసేత్రునకు చూసి 

తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమందు వినన్పము 

చేయుటకై అతనియొదద్కు పోవలెనని చెపుప్మనియు దాని నతనికిచెచ్ను. హతాకు వచిచ్ మొరెద్కై యొకక్ 

మాటలను ఎసేత్రుతో చెపెప్ను. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

వచనము 18 

ఆయన ననున్ ఊపిరి తీయనియయ్డు చేదైనవాటిని నాకు తినిపించును. 

కీరత్నలు 18:6 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవునికి పార్రథ్న చేసితిని ఆయన 

తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న నంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన సనిన్ధిని చేరి ఆయన 

చెవులజొచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

కీరత్నలు 66:19 => నిశచ్యముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించియునాన్డు ఆయన నా విజాఞ్పన 

ఆలకించియునాన్డు 

కీరత్నలు 66:20 => దేవుడు నా పార్రథ్నను తోర్సివేయలేదు నాయొదద్నుండి తన కృపను 

తొలగింపలేదు; ఆయన సనున్తింపబడును గాక. 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

యోబు 29:24 => వారు ఆశారహితులై యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్ నవివ్తిని నా 

ముఖపర్కాశము లేకుండ వారేమియు చేయరైరి. 

నిరగ్మకాండము 6:9 => మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఆలాగు చెపెప్ను. అయితే వారు 

మనోవాయ్కులమునుబటిట్యు కఠిన దాసతవ్మునుబటిట్యు మోషే మాట వినరైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 6 :13 => గిదోయ్ను చితత్ము నా యేలినవాడా , యెహోవా మాకు 

తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు మాకేల సంభవించెను? యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను 

రపిప్ంచెనని చెపుప్చు, మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అదుభ్తకారయ్ములనిన్యు 

ఏమాయెను? యెహోవా మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి మముమ్ను అపప్గించెనని అతనితో 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 126:1 => సీయోనుకు తిరిగివచిచ్నవారిని యెహోవా చెరలోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:14 => ఆమె పేతురు సవ్రము గురుత్పటిట్, సంతోషముచేత తలుపుతీయక 

లోపలికి పరుగెతికొని పోయి పేతురు తలుపు దగగ్ర నిలుచునాన్డని తెలిపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:15 => అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే 

నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దూత అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:16 => పేతురు ఇంకను తటుట్చునన్ందున వారు తలుపు తీసి అతనిని 

చూచి విభార్ంతినొందిరి. 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యోబు 39:24 => ఉదద్ండ కోపముతో అది బహుగా పరుగులెతుత్ను అది బాకానాదము విని 

ఊరకుండదు. 

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

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

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

మారుక్ 16:11 => ఆయన బర్దికియునాన్డనియు ఆమెకు కనబడెననియు వారు విని 

నమమ్కపోయిరి. 

లూకా 24:11 => అయితే వారి మాటలు వీరి దృషిట్కి వెఱిఱ్మాటలుగా కనబడెను గనుక వీరు వారి 

మాటలు నమమ్లేదు. 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:15 => అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే 

నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దూత అనిరి. 

వచనము 19 
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బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును నాయ్యవిధినిగూరిచ్ 

వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

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

దేవదారు వృక్షములను ముకక్లుగా విరచును.  

కీరత్నలు 42:7 => నీ జలపర్వాహధారల ధవ్ని విని కరడు కరడును పిలుచుచునన్ది నీ అలలనిన్యు నీ 

తరంగములనిన్యు నా మీదుగా పొరిల్ పారియునన్వి.  

కీరత్నలు 83:15 => నీ తుపానుచేత వారిని తరుముము నీ సుడిగాలిచేత వారికి భీతి పుటిట్ంచుము. 

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

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

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

భీకరమైన పెనుగాలి అది దుషుట్ల తలమీదికి పెళుల్న దిగును. 

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 
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యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 2:13 => అతని బాధ అతయ్ధికముగానుండెనని గర్హించి యెవరును అతనితో ఒకక్ 

మాటయైనను పలుకక రేయింబగలు ఏడు దినములు అతనితోకూడ నేలను కూరుచ్ండిరి. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 
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యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 25:3 => నీకొరకు కనిపెటుట్వారిలో ఎవడును సిగుగ్నొందడు. హేతువు లేకుండనే దోర్హము 

చేయువారు సిగుగ్ నొందుదురు.  

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరేహ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

వచనము 20 

నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను యథారథ్వంతుడనైనను 

దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 7:19 => ఎంతకాలము నీవు ననున్ చూచుట మానకుందువు? నేను గుటక వేయువరకు 

ననున్ విడిచిపెటట్వా?  

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 
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కీరత్నలు 88:7 => నీ ఉగర్త నామీద బరువుగా నునన్ది నీ తరంగములనిన్యు ననున్ ముంచుచునన్వి. 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 88:17 => నీళుల్ ఆవరించునటుల్ అవి దినమంత ననున్ ఆవరించుచునన్వి అవి ననున్ 

చుటూ ట్ర చుటుట్కొనియునన్వి  

కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:3 => మాటి మాటికి దినమెలల్ ఆయన ననున్ దెబబ్లు కొటుట్చునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:18 => నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు 

లేవనుకొంటిని. 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

విలాపవాకయ్ములు 3:15 => చేదు వసుత్వులు ఆయన నాకు తినిపించెను మాచిపతిర్ దార్వకముచేత 

ననున్ మతుత్నిగా చేసెను 

విలాపవాకయ్ములు 3:19 => నా శర్మను నా దురవసథ్ను నేను తార్గిన మాచిపతిర్ని చేదును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 
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ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

వచనము 21 

నేను యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు నాకిషట్ములేదు నేను నా పార్ణము తృణీకరించుచునాన్ను. 

ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 

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

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 36:17 => దుషుట్ల తీరుప్ నీలో పూరిత్గా కనబడుచునన్ది నాయ్యవిమరశ్యు తీరుప్ను 

కూడుకొనియునన్వి. 

యోబు 36:18 => నీకు కోర్ధము పుటుట్చునన్ది గనుక నీవు ఒకవేళ తిరసాక్రము చేయుదువేమో 

జాగర్తత్పడుము నీవు చేయవలసిన పార్యశిచ్తత్ము గొపప్దని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగర్తత్పడుము.  

యోబు 36:19 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నినున్ 

తపిప్ంచునా? 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

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

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

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

వినబడెను. 

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

1 కొరిందీయులకు 1:25 => దేవుని వెఱిఱ్తనము మనుషయ్ జాఞ్నముకంటె జాఞ్నము గలది, దేవుని 

బలహీనత మనుషుయ్ల బలముకంటె బలమైనది. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 9:33 => మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యోబు 33:7 => నావలని భయము నినున్ బెదరించదు నా చెయియ్ నీమీద బరువుగా నుండదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 
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యోబు 22:4 => ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ 

భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 35:14 => ఆయనను చూడలేనని నీవు చెపిప్నను వాయ్జెయ్ము ఆయన యెదుటనే యునన్ది, 

ఆయన నిమితత్ము నీవు కనిపెటట్వలెను. 

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

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

విశావ్సయ్తచేత నీవు ఆవరింపబడియునాన్వు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  
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రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

వచనము 22 

కావున యథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని నశింపజేయుచునాన్డని 

నేను వాదించుచునాన్ను. 

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

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

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 
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లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 34:35 => యోబు తెలివిమాలిన మాటలాడుచునాన్డు. అతని మాటలు బుదిధ్హీనమైనవి 

యోబు 35:16 => నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను 

విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

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

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 
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యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరుణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

యోబు 33:8 => నిశచ్యముగా నీ పలుకులు నా చెవినిబడెను నీ మాటల ధవ్ని నాకు వినబడెను. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  
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సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 
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లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

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

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

వచనము 23 

సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను చూచి ఆయన 

హాసయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

సామెతలు 28:26 => తన మనసుస్ను నముమ్కొనువాడు బుదిధ్హీనుడు జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువాడు 

తపిప్ంచుకొనును. 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 
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యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 
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తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

వచనము 24 

భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడ డ్లు గురిత్ంపలేకుండ 

ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

యెహెజేక్లు 21:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీకు విరోధినైతిని. నీతిపరులనేమి 

దుషుట్లనేమి నీలో ఎవరు నుండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము ఒరదూసి 

యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 21:4 => నీతిపరులేమి దుషుట్లేమి యెవరును మీలో ఉండకుండ దకిష్ణదికుక్ 

మొదలుకొని ఉతత్రదికుక్వరకు అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము దాని ఒరలోనుండి 

బయలుదేరియునన్ది. 
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లూకా 13:2 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను ఈ గలిలయులు అటిట్ హింసలు పొందినందున వారు 

గలిలయులందరికంటె పాపులని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 8:20 => ఆలోచించుము దేవుడు యథారథ్వంతుని తోర్సివేయడు. ఆయన దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారిని నిలువబెటట్డు. 

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 
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పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

పర్సంగి 8:14 => వయ్రథ్మైనది మరియొకటి సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది, అదేమనగా భకిత్హీనులకు 

జరిగినటుల్గా నీతిమంతులలో కొందరికి జరుగుచునన్ది; నీతిమంతులకు జరిగినటుల్గా భకిత్హీనులలో 

కొందరికి జరుగుచునన్ది; ఇదియును వయ్రథ్మే అని నేననుకొంటిని. 

వచనము 25 

పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు తవ్రగా గతించుచునన్వి కేష్మము లేకయే అవి 

గతించిపోవుచునన్వి. 

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 

యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 
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యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 8:20 => ఆలోచించుము దేవుడు యథారథ్వంతుని తోర్సివేయడు. ఆయన దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారిని నిలువబెటట్డు. 

2 సమూయేలు 14:15 => జనులు ననున్ భయపెటిట్రి గనుక నేను దీనినిగూరిచ్ నా యేలినవాడవగు 

నీతో మాటలాడవచిచ్తిని. కాబటిట్ నీ దాసురాలనగు నేను రాజు తన దాసినగు నా మనవి చొపుప్న 

చేయునేమో 

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

కీరత్నలు 44:22 => నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము వధింపబడుచునాన్ము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని 

మేము ఎంచబడుచునాన్ము  

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 
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యెహెజేక్లు 14:21 => పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

యెహెజేక్లు 21:13 => శోధనకలిగెను, తృణీకరించు దండము రాకపోయిననేమి? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

ఆదికాండము 14:12 => మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో 

కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 22:19 => మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ 

కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 
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పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

వచనము 26 

రెలుల్పడవలు దాటిపోవునటుల్ అవి జరిగిపోవును ఎరమీదికి విసురున దిగు పకిష్రాజువలె అవి 

తవ్రపడిపోవును. 

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

యోబు 12:7 => అయినను మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశపకుష్లను 

విచారించుము అవి నీకు తెలియజేయును. 

యోబు 12:8 => భూమినిగూరిచ్ ధాయ్నించినయెడల అది నీకు భోధించును సముదర్ములోని 

చేపలును నీకు దాని వివరించును 

యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 21:9 => వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము 

వారిమీద పడుటలేదు. 

యోబు 21:10 => వారి గొడుల్ దాటగా తపప్క చూలు కలుగును వారి ఆవులు ఈచుకపోక ఈనును. 

యోబు 21:11 => వారు తమ పిలల్లను మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురు వారి పిలల్లు 

నటనము చేయుదురు. 
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యోబు 21:12 => తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని 

సంతోషించుదురు. 

యోబు 21:13 => వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒకక్క్షణములోనే 

పాతాళమునకు దిగుదురు. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 
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యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 
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ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

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

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:12 => మిగిలిన ఆ జంతువుల పర్భుతవ్ము తొలగిపోయెను; సమయము వచుచ్వరకు 

అవి సజీవుల మధయ్ను ఉండవలెనని యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏరాప్టాయెను. 

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

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

సముఖమునకు తేబడెను. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 
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దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:19 => ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి 

ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును 

పగులగొటుట్చు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 
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దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

హబకూక్కు 1:14 => ఏలికలేని చేపలతోను పార్కు పురుగులతోను నీవు నరులను సమానులనుగా 

చేసితివి. 

హబకూక్కు 1:15 => వాడు గాలము వేసి మానవులనందరిని గుచిచ్ లాగియునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్ 

చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి గంతులువేయుచునాన్డు.  

హబకూక్కు 1:16 => కావున వలవలన మంచి భాగమును పుషిట్నిచుచ్ భోజనమును తనకు 

కలుగుచునన్వని వాడు తన వలకు బలుల నరిప్ంచుచునాన్డు, తన ఉరులకు ధూపము వేయుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 1:17 => వాడు ఎలల్పుప్డును తన వలలోనుండి దిమమ్రించుచుండవలెనా? ఎపప్టికిని 

మానకుండ వాడు జనములను హతము చేయుచుండవలెనా? 

2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

Page  of 462 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

2 సమూయేలు 19:4 => రాజు ముఖము కపుప్కొని అబా ష్లోమా నా కుమాడుడా అబా ష్లోమా నా 

కుమారుడా నా కుమారుడా, అని కేకలు వేయుచు ఏడుచ్చుండగా, 

ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళి ల్పోయెను. 

ఎసేత్రు 7:8 => నగరువనములోనుండి దార్కాష్రసపు విందుసథ్లమునకు రాజు తిరిగి రాగా ఎసేత్రు 

కూరుచ్ండియునన్ శయయ్మీద హామాను బడియుండుట చూచి వీడు ఇంటిలో నా సముఖము ఎదుటనే 

రాణిని బలవంతము చేయునా? అని చెపెప్ను; ఆ మాట రాజు నోట రాగానే బంటులు హామాను 

ముఖమునకు ముసుకు వేసిరి. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యోబు 24:25 => ఇపుప్డు ఈలాగు జరుగనియెడల నేను అబదిధ్కుడనని రుజువు పరచువాడెవడు? 

నా మాటలు వటిట్వని దృషాట్ంతపరచువాడెవడు? 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

ఎసేత్రు 7:5 => అందుకు రాజైన అహషేవ్రోషు ఈ కారయ్ము చేయుటకు తన మనసుస్ 

ధృఢపరచుకొనన్వాడెవడు? వాడేడి? అని రాణియగు ఎసేత్రు నడుగగా 

యెషయా 22:17 => ఇదిగో బలాఢుయ్డొకని విసరివేయునటుల్ యెహోవా నినున్ వడిగా విసరివేయును 

ఆయన నినున్ గటిట్గా పటుట్కొనును 

వచనము 27 

నా శర్మను మరచిపోయెదననియు దుఃఖముఖుడనై యుండుట మాని సంతోషముగానుండెదననియు 

నేను అనుకొంటినా?  
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యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

యోబు 7:7 => నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు 

చూడదు. 

ఎసేత్రు 8:14 => రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద నెకిక్న అంచెగాండుర్ రాజు 

మాటవలన పేర్రేపింపబడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయయ్బడెను. 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

కీరత్నలు 89:47 => నా ఆయుషాక్లము ఎంత కొదిద్దో జాఞ్పకము చేసికొనుము ఎంత వయ్రథ్ముగా 

నీవు నరులనందరిని సృజించియునాన్వు? 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

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

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:6 => కావున అంచెవాండుర్ రాజునొదద్ను అతని అధిపతులయొదద్ను 

తాకీదులు తీసికొని, యూదా ఇశార్యేలు దేశములందంతట సంచరించి రాజాజఞ్ను ఈలాగు 

పర్చురము చేసిరి ఇశార్యేలువారలారా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవుడైన యెహోవావైపు 
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తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల మీలో అషూష్రు రాజులచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని శేషించినవారివైపు 

ఆయన తిరుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషేష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

యోబు 14:2 => పువువ్ వికసించినటుల్ వాడు పెరిగి వాడిపోవును నీడ కనబడకపోవునటుల్ వాడు 

నిలువక పారిపోవును. 

యోబు 17:11 => నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ 

భంగమాయెను. 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

యిరిమ్యా 51:31 => వారి నివాససథ్లములు కాలచ్బడుచునన్వి వారి అడ డ్గడియలు విరిగిపోయెను 

అతని పటట్ణమంతయు పటట్బడును కోనేటి దూలములును జముమ్ను అగిన్చేత కాలచ్బడును  

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 
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వచనము 28 

నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను సంగతి నేను 

నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 

యోబు 39:27 => పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను 

కటుట్కొనునా? 

యోబు 39:28 => అది రాతికొండమీద నివసించును కొండపేటుమీదను ఎవరును ఎకక్జాలని 

యెతుత్ చోటను గూడు కటుట్కొనును.  

యోబు 39:29 => అకక్డనుండియే తన యెరను వెదకును. దాని కనున్లు దానిని దూరమునుండి 

కనిపెటుట్ను. 

యోబు 39:30 => దాని పిలల్లు రకత్ము పీలుచ్ను హతులైనవారు ఎకక్డనుందురో అకక్డనే అది 

యుండును.  

2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

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

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

సొమమ్యితివిు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:19 => మముమ్ను తరుమువారు ఆకాశమున ఎగురు పకిష్రాజులకనన్ 

వడిగలవారు పరవ్తములమీద వారు మముమ్ను తరుముదురు అరణయ్మందు మాకొరకు 

పొంచియుందురు.  
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హబకూక్కు 1:8 => వారి గుఱఱ్ములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా పరుగులెతుత్ను, రాతిర్యందు 

తిరుగులాడు తోడేళల్ కంటెను అవి చురుకైనవి; వారి రౌతులు దూరమునుండి వచిచ్ తటాలున 

జొరబడుదురు, ఎరను పటుట్కొనుటకై పకిష్రాజు వడిగా వచుచ్నటుల్ వారు పరుగులెతిత్ వతుత్రు.  

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 14:2 => పువువ్ వికసించినటుల్ వాడు పెరిగి వాడిపోవును నీడ కనబడకపోవునటుల్ వాడు 

నిలువక పారిపోవును. 

యోబు 17:11 => నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ 

భంగమాయెను. 

యోబు 39:29 => అకక్డనుండియే తన యెరను వెదకును. దాని కనున్లు దానిని దూరమునుండి 

కనిపెటుట్ను. 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 89:47 => నా ఆయుషాక్లము ఎంత కొదిద్దో జాఞ్పకము చేసికొనుము ఎంత వయ్రథ్ముగా 

నీవు నరులనందరిని సృజించియునాన్వు? 

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

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

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

వచనము 29 
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ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 7:13 => నా మంచము నాకు ఆదరణ ఇచుచ్ను. నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంతి ఇచుచ్ను 

అని నేననుకొనగా 

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

యిరిమ్యా 8:18 => నా గుండె నా లోపల సొమమ్సిలుల్చునన్ది, నేను దేనిచేత దుఃఖోపశాంతి 

నొందుదును? 

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

కొటిట్వేయుదురు మేఘమువలె నా కేష్మము గతించిపోయెను. 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

వచనము 30 

నేను హిమముతో ననున్ కడుగుకొనినను సబుబ్తో నాచేతులు కడుగుకొనినను 
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యోబు 21:6 => నేను దాని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినయెడల నాకేమియు తోచకునన్ది నా 

శరీరమునకు వణకు పుటుట్చునన్ది. 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 9:21 => నేను యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు నాకిషట్ములేదు నేను నా పార్ణము 

తృణీకరించుచునాన్ను. ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

యోబు 7:13 => నా మంచము నాకు ఆదరణ ఇచుచ్ను. నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంతి ఇచుచ్ను 

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

కొటిట్వేయుదురు మేఘమువలె నా కేష్మము గతించిపోయెను. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

వచనము 31 

నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై అసహుయ్డనగుదును. 

యోబు 9:22 => కావున యథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని 

నశింపజేయుచునాన్డని నేను వాదించుచునాన్ను. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

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

పరిహారము చేయకుందువు. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 
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యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 
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యోబు 22:12 => దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు కాడా?నక్షతర్ముల ఔనన్తయ్మును చూడుము 

అవి ఎంతపైగా నునన్వి? 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

యోబు 22:19 => మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ 

కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  
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యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

యిరిమ్యా 2:35 => అయినను నీవు నేను నిరోద్షిని, నిశచ్యముగా ఆయన కోపము నామీదనుండి 

తొలగిపోయెనని చెపుప్కొనుచునాన్వు. ఇదిగో పాపము చేయలేదని నీవు చెపిప్న దానిబటిట్ నీతో నాకు 

వాయ్జెయ్ము కలిగినది. 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 
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వచనము 32 

ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి నాయ్యవిమరశ్కు 

పోలేము. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

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

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

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

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:6 => అపుప్డు ఆ శవమునకు సమీపమందునన్ ఆ ఊరి పెదద్లందరు ఆ 

యేటి లోయలో మెడ విరుగతీయబడిన ఆ పెయయ్పైని తమచేతులు కడుగుకొని 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

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

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:4 => మరియు వారు సంతనుండి వచిచ్నపుప్డు నీళుల్ చలుల్కొంటేనే గాని భోజనము 

చేయరు. ఇదియుగాక గినెన్లను కుండలను ఇతత్డి పాతర్లను నీళల్లో కడుగుట మొదలగు 

అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

వచనము 33 

మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 
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యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

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

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

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

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:4 => మరియు వారు సంతనుండి వచిచ్నపుప్డు నీళుల్ చలుల్కొంటేనే గాని భోజనము 

చేయరు. ఇదియుగాక గినెన్లను కుండలను ఇతత్డి పాతర్లను నీళల్లో కడుగుట మొదలగు 

అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు. 

వచనము 34 

ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ ఆయన తన భయంకర 

మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

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

చూడుము. 

యోబు 35:6 => నీవు పాపముచేసినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? నీ అతికర్మములు 

విసత్రించినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? 
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యోబు 35:7 => నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్చునాన్వా? ఆయన నీచేత 

ఏమైనను తీసికొనునా? 

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

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

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 
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యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 

యోబు 13:20 => ఈ రెండు పనులు మాతర్ము నాకు చేయకుము అపుప్డు నేను నీకు విముఖుడనై 

యుండను. 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 13:23 => నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు 

తెలియజేయుము. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 
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యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 10:4 => నీ నేతర్ములు నరుల నేతర్ములవంటివా? నరులు ఆలోచించునటుల్ నీవు 

ఆలోచించువాడవా?  

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 22:4 => ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ 

భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

వచనము 35 

అపుప్డు ఆయనకు భయపడక నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను అటిట్వాడను 

కాననుకొనుచునాన్ను. 
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యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:23 => అపుప్డు ఆయన నేను వారిని నశింపజేసెదననెను. అయితే ఆయన వారిని 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన కోపము చలాల్రుచ్టకై ఆయన ఏరప్రచుకొనిన మోషే ఆయన సనిన్ధిని 

నిలిచి అడుడ్పడెను  

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

1 రాజులు 3:16 => తరువాత వేశయ్లైన యిదద్రు సతరీలు రాజునొదద్కు వచిచ్ అతని ముందర నిలిచిరి. 

1 రాజులు 3:17 => వారిలో ఒకతె యిటుల్ మనవి చేసెను నా యేలినవాడా చితత్గించుము, నేనును 

ఈ సతరీయును ఒక యింటిలో నివసించుచునాన్ము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిలల్ను 

కంటిని. 

1 రాజులు 3:18 => నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిలల్ను కనెను; మేమిదద్రమును 

కూడనునాన్ము, మేమిదద్రము తపప్ ఇంటిలో మరి యెవరును లేరు. 

1 రాజులు 3:19 => అయితే రాతిర్యందు ఇది పడకలో తన పిలల్మీద పడగా అది చచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:20 => కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా 

పర్కక్లోనుండి నా బిడ డ్ను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను నా కౌగిటిలో 

ఉంచెను. 
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1 రాజులు 3:21 => ఉదయమున నేను లేచి నా పిలల్కు పాలియయ్ చూడగా అది చచిచ్నదాయెను; 

తరువాత ఉదయమున నేను పిలల్ను నిదానించి చూచినపుప్డు వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని 

నేను తెలిసికొంటిని. 

1 రాజులు 3:22 => అంతలో రెండవ సతరీ అది కాదు; బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది దాని బిడ డ్ అని 

చెపప్గా ఆమె కాదు, చచిచ్నదే నీ బిడ డ్ బర్తికియునన్ది నా బిడ డ్ అనెను. ఈ పర్కారముగా వారు 

రాజుసముఖమున మనవిచేయగా 

1 రాజులు 3:23 => రాజు బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది నీ బిడ డ్ అని యొకతెయు, రెండవది 

ఆలాగు కాదు చచిచ్నది నీ బిడ డ్ బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ అని చెపుప్చునన్ది; 

1 రాజులు 3:24 => గనుక కతిత్ తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు ఒక కతిత్ రాజసనిన్ధికి తేగా 

1 రాజులు 3:25 => రాజు రెండు భాగములుగా బర్దికియుండు బిడ డ్ను చేసి సగము దీనికిని సగము 

దానికిని చెరిసగము ఇయయ్వలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడ డ్యొకక్ తలిల్ తన బిడ డ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

1 రాజులు 3:27 => అందుకు రాజు బర్దికియునన్ బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక మొదటిదాని 

కియుయ్డి, దాని తలిల్ అదే అని తీరుప్ తీరెచ్ను. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 
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యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

గలతీయులకు 3:20 => మధయ్వరిత్ యొకనికి మధయ్వరిత్ కాడు గాని దేవుడొకక్డే. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 
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వచనము 1 

నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా మనోవాయ్కులము 

కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 13:11 => ఆయన పర్భావము మిముమ్ను భయపెటట్దా? ఆయన భయము మీ మీదికి రాదా? 

యోబు 13:20 => ఈ రెండు పనులు మాతర్ము నాకు చేయకుము అపుప్డు నేను నీకు విముఖుడనై 

యుండను. 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 23:15 => కావున ఆయన సనిన్ధిని నేను కలవరపడుచునాన్ను నేను ఆలోచించునపుప్డెలల్ 

ఆయనకు భయపడుచునాన్ను. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 33:7 => నావలని భయము నినున్ బెదరించదు నా చెయియ్ నీమీద బరువుగా నుండదు. 

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 39:10 => నీవు పంపిన తెగులు నా మీదనుండి తొలగింపుము. నీచేతి దెబబ్వలన నేను 

కీష్ణించుచునాన్ను. 

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

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

యోబు 29:2 => పూరవ్కాలమున నునన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు దేవుడు ననున్ 

కాపాడుచుండిన దినములలో ఉనన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు  
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యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

యోబు 29:4 => నా పరిపకవ్ దినములలో ఉండినటుల్ నేనుండినయెడల ఎంతో మేలు అపుప్డు 

దేవుని రహసయ్ము నా గుడారమునకు పైగా నుండెను. 

యోబు 29:5 => సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా చుటుట్నుండిరి 

యోబు 29:6 => నేను పెటిట్న అడుగెలల్ నేతిలో పడెను బండనుండి నా నిమితత్ము నూనె 

పర్వాహముగా పారెను. 

యోబు 29:7 => పటట్ణపు గుమమ్మునకు నేను వెళి ల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠము 

సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 

యోబు 29:8 => యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

యోబు 29:10 => పర్ధానులు మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి అంటుకొనెను. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 
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యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

యోబు 29:19 => నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్ వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద నిలుచును. 

యోబు 29:20 => నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా 

నుండును. 

యోబు 29:21 => మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని 

మౌనముగా ఉండిరి. 

యోబు 29:22 => నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారుమాట పలుకకుండిరి. గుతుత్లు 

గుతుత్లుగా నా మాటలు వారిమీద పడెను. 

యోబు 29:23 => వరష్ముకొరకు కనిపెటుట్నటుల్ వారు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనిరి కడవరి 

వానకొరకైనటుల్ వారు వెడలుప్గా నోరుతెరచుకొనిరి. 

యోబు 29:24 => వారు ఆశారహితులై యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్ నవివ్తిని నా 

ముఖపర్కాశము లేకుండ వారేమియు చేయరైరి. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 21:9 => వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము 

వారిమీద పడుటలేదు. 
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యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

వచనము 2 

నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు తెలియజేయుమని నేను 

దేవునితో చెపెప్దను. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 13:20 => ఈ రెండు పనులు మాతర్ము నాకు చేయకుము అపుప్డు నేను నీకు విముఖుడనై 

యుండను. 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

వచనము 3 

దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ 

హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 3:22 => సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

యోబు 3:23 => మరుగుపడిన మారగ్ము గలవానికిని, దేవుడు చుటుట్కంచె వేసినవానికిని వెలుగు 

ఇయయ్బడనేల? 
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యోబు 6:8 => ఆహా నా వినన్పము నాకు నెరవేరచ్బడును గాక నేను కోరుదానిని దేవుడు 

నెరవేరుచ్ను గాక 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 5:15 => బలాఢుయ్ల నోటి ఖడగ్మునుండి, వారిచేతిలోనుండి ఆయన దరిదుర్లను రకిష్ంచును. 

యోబు 5:16 => కావున బీదలకు నిరీక్షణ కలుగును అకర్మము నోరు మూసికొనును. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

యోబు 9:21 => నేను యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు నాకిషట్ములేదు నేను నా పార్ణము 

తృణీకరించుచునాన్ను. ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 
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యోబు 19:4 => నేను తపుప్చేసినయెడల నా తపుప్ నా మీదికే వచుచ్ను గదా? 

యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

యోబు 21:4 => నేను మనుషుయ్ని గురించి మొఱఱ్పెటుట్కొనాన్నా? లేదు గనుక నేను ఏల 

ఆతురపడకూడదు? 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 

యోబు 6:2 => నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద 

తార్సులో పెటట్బడును గాక. 

యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 16:6 => నేను మాటలాడినను నా దుఃఖము చలాల్రదు నేను ఊరకుండినను నాకేమి 

ఉపశమనము కలుగును? 
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యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 

యోబు 16:8 => నా దేహమంతయు నీవు పటుట్కొనియునాన్వు. ఇదికూడ నామీద సాక్షయ్ముగా 

నునన్ది నా కీష్ణత ముఖాముఖిగా సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

యోబు 16:15 => నా చరమ్ముమీద నేను గోనెపటట్ కూరుచ్కొంటిని నా కొముమ్ను ధూళితో 

మురికిచేసితిని. 

యోబు 16:16 => నాచేత బలాతాక్రము జరుగకపోయినను నా పార్రథ్న యథారథ్ముగా నుండినను 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

Page  of 491 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

యెషయా 38:15 => నేనేమందును? ఆయన నాకు మాట ఇచెచ్ను ఆయనే నెరవేరెచ్ను. నాకు 

కలిగిన వాయ్కులమునుబటిట్ నా సంవతస్రములనిన్యు నేను మెలల్గా నడచుకొందును.  

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

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 

1 సమూయేలు 1:16 => నీ సేవకురాలనైన ననున్ పనికిమాలినదానిగా ఎంచవదుద్; అతయ్ంతమైన 

కోప కారణమును బటిట్ బహుగా నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు నాలో నేను దీని చెపుప్కొనుచుంటిననెను. 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 
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యోబు 21:4 => నేను మనుషుయ్ని గురించి మొఱఱ్పెటుట్కొనాన్నా? లేదు గనుక నేను ఏల 

ఆతురపడకూడదు? 

యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 

యోబు 23:2 => నేటివరకు నేను మొరలిడుచు తిరుగుబాటు చేయుచునాన్ను నా వాయ్ధి నా 

మూలుగుకంటె భారముగా నునన్ది 

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 102:4 => ఎండదెబబ్కు వాడిన గడిడ్వలె నా హృదయము వాడిపోయియునన్ది భోజనము 

చేయుటకే నేను మరచిపోవుచునాన్ను. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

పర్సంగి 7:14 => సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; 

తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను 

జతపరచియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 4:31 => పర్సవవేదనపడు సతరీ కేకలు వేయునటుల్, తొలికానుపు కనుచు వేదనపడు సతరీ 

కేకలు వేయునటుల్ సీయోను కుమారెత్ అయోయ్ , నాకు శర్మ , నరహంతకులపాలై నేను 

మూరిచ్లుల్చునాన్ను అని యెగరోజుచు చేతులారుచ్చు కేకలు వేయుట నాకు వినబడుచునన్ది. 

వచనము 4 

నీ నేతర్ములు నరుల నేతర్ములవంటివా? నరులు ఆలోచించునటుల్ నీవు ఆలోచించువాడవా?  

కీరత్నలు 6:1 => యెహోవా, నీ కోపముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము నీ ఉగర్తతో ననున్ శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 
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కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 

కీరత్నలు 6:4 => యెహోవా, తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 25:7 => నా బాలయ్ పాపములను నా అతికర్మములను జాఞ్పకము చేసికొనకుము. యెహోవా 

నీ కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 38:1 => యెహోవా, కోపోదేర్కముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము. నీ ఉగర్తచేత ననున్ 

శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 

కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

కీరత్నలు 38:8 => నేను సొమమ్సిలిల్ బహుగా నలిగియునాన్ను నా మనోవేదననుబటిట్ కేకలు 

వేయుచునాన్ను 

కీరత్నలు 109:21 => యెహోవా పర్భువా, నీ నామమునుబటిట్ నాకు సహాయము చేయుము నీ కృప 

ఉతత్మమైనది గనుక ననున్ విడిపింపుము.  

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 
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యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:41 => ఆకాశమందునన్ దేవునితటుట్ మన హృదయమును మనచేతులను 

ఎతిత్కొందము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:42 => మేము తిరుగుబాటు చేసినవారము దోర్హులము నీవు మముమ్ను 

క్షమింపలేదు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

విలాపవాకయ్ములు 5:17 => దీనివలన మాకు ధైరయ్ము చెడియునన్ది. సీయోను పరవ్తము పాడైనది 

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

పొందకపోదుము.  

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

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

సంఖాయ్కాండము 11:11 => కాగా మోషే యెహోవాతో యిటల్నెను నీవేల నీ సేవకుని బాధించితివి? 

నామీద నీ కటాక్షము రానీయక యీ జనులందరి భారమును నామీద పెటట్నేల?  
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1 సమూయేలు 1:16 => నీ సేవకురాలనైన ననున్ పనికిమాలినదానిగా ఎంచవదుద్; అతయ్ంతమైన 

కోప కారణమును బటిట్ బహుగా నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు నాలో నేను దీని చెపుప్కొనుచుంటిననెను. 

1 సమూయేలు 6:3 => వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును పంపివేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఊరకయే పంపక, యే విధముచేతనైనను ఆయనకు అపరాధారథ్మైన అరప్ణము చెలిల్ంచి పంపవలెను. 

అపుప్డు మీరు సవ్సథ్తనొంది ఆయన హసత్ము మీ మీదనుండి యెందుకు తియయ్బడక యుండెనో మీరు 

తెలిసికొందురనిరి. 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

యోబు 21:4 => నేను మనుషుయ్ని గురించి మొఱఱ్పెటుట్కొనాన్నా? లేదు గనుక నేను ఏల 

ఆతురపడకూడదు? 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 
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యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

యోబు 36:9 => అపుప్డు వారు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని ఆయన వారి వారి కారయ్ములను వారి 

వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును. 

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

పర్సంగి 7:14 => సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; 

తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను 

జతపరచియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  

యోనా 1:7 => అంతలో ఓడ వారు ఎవనినిబటిట్ ఇంత కీడు మనకు సంభవించినది తెలియుటకై 

మనము చీటుల్ వేతము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొని, చీటుల్ వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచ్ను. 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

వచనము 5 
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నీ జీవితకాలము నరుల జీవితకాలము వంటిదా? నీ ఆయుషాక్ల సంవతస్రములు నరుల 

దినములవంటివా? 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యోబు 36:7 => నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో 

ఆయన వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

యోబు 36:9 => అపుప్డు వారు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని ఆయన వారి వారి కారయ్ములను వారి 

వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును. 

యోబు 36:17 => దుషుట్ల తీరుప్ నీలో పూరిత్గా కనబడుచునన్ది నాయ్యవిమరశ్యు తీరుప్ను 

కూడుకొనియునన్వి. 

యోబు 36:18 => నీకు కోర్ధము పుటుట్చునన్ది గనుక నీవు ఒకవేళ తిరసాక్రము చేయుదువేమో 

జాగర్తత్పడుము నీవు చేయవలసిన పార్యశిచ్తత్ము గొపప్దని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగర్తత్పడుము.  

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 
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యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

విలాపవాకయ్ములు 3:2 => ఆయన కటిక చీకటిలోనికి దారితీసి దానిలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:3 => మాటి మాటికి దినమెలల్ ఆయన ననున్ దెబబ్లు కొటుట్చునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:4 => ఆయన నా మాంసమును నా చరమ్మును కీష్ణింపజేయుచునాన్డు. నా 

యెముకలను విరుగగొటుట్చునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:5 => నాకు అడ డ్ముగా కంచె వేసియునాన్డు విషమును మాచిపతిర్ని నా చుటుట్ 

మొలిపించియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:6 => పూరవ్కాలమున చనిపోయినవారు నివసించునటుల్ ఆయన చీకటిగల 

సథ్లములలో ననున్ నివసింపజేసియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:7 => ఆయన నా చుటుట్ కంచె వేసియునాన్డు నేను బయలువెళల్కుండునటుల్ 

బరువైన సంకెళుల్ నాకు వేసియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:8 => నేను బతిమాలి మొరలిడినను నా పార్రథ్న వినబడకుండ తన చెవి 

మూసికొనియునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:9 => ఆయన నా మారగ్ములకు అడ డ్ముగా చెకుక్డురాళుల్ కటిట్యునాన్డు నేను 

పోజాలకుండ నా తోర్వలను కటిట్వేసియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:10 => నా పార్ణమునకు ఆయన పొంచియునన్ ఎలుగుబంటివలె ఉనాన్డు 

చాటైన చోటులలోనుండు సింహమువలె ఉనాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:11 => నాకు తోర్వలేకుండ చేసి నా యవయవములను విడదీసియునాన్డు నాకు 

దికుక్లేకుండ చేసియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:12 => విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ బాణమునకు గురిగా ఆయన ననున్ 

నిలువబెటిట్యునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:13 => తన అంబులపొదిలోని బాణములనిన్యు ఆయన నా ఆంతర్ములగుండ 

దూసిపోజేసెను. 
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విలాపవాకయ్ములు 3:14 => నావారికందరికి నేను అపహాసాయ్సప్దముగా ఉనాన్ను దినమెలల్ వారు 

పాడునటిట్ పాటలకు నేను ఆసప్దుడనైతిని. 

విలాపవాకయ్ములు 3:15 => చేదు వసుత్వులు ఆయన నాకు తినిపించెను మాచిపతిర్ దార్వకముచేత 

ననున్ మతుత్నిగా చేసెను 

విలాపవాకయ్ములు 3:16 => రాళల్చేత నా పండుల్ ఊడగొటెట్ను బుగిగ్లో ననున్ పొరిల్ంచెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:17 => నెమమ్దికిని నాకును ఆయన బహు దూరము చేసియునాన్డు మేలు 

ఎటిట్దో నేను మరచియునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:18 => నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు 

లేవనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 69:33 => యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని 

ఆయన తృణీకరించువాడు కాడు. 

యోబు 14:15 => ఆలాగుండినయెడల నీవు పిలిచెదవు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను నీ 

హసత్కృతయ్ము ఎడల నీకు ఇషట్ము కలుగును. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

కీరత్నలు 138:8 => యెహోవా నా పక్షమున కారయ్ము సఫలముచేయును. యెహోవా, నీ కృప 

నిరంతరముండును నీచేతి కారయ్ములను విడిచిపెటట్కుము.  

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

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

యోబు 8:20 => ఆలోచించుము దేవుడు యథారథ్వంతుని తోర్సివేయడు. ఆయన దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారిని నిలువబెటట్డు. 
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యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 10:8 => నీ హసత్ములు నాకు అవయవ నిరామ్ణముచేసి ననున్ రూపించియునన్ను నీవు ననున్ 

మింగివేయుచునాన్వు. 

యోబు 15:13 => దేవునిమీద నీవేల ఆగర్హపడుచునాన్వు? నీ నోటనుండి అటిట్ మాటలేల 

రానిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 
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కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

వచనము 6 

నేను దోషిని కాననియు నీచేతిలోనుండి విడిపింపగలవాడెవడును లేడనియు నీవు ఎరిగియుండియు 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

వచనము 7 

నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల వెదకుచునాన్వు?  
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కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

కీరత్నలు 102:12 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము సింహాసనాసీనుడవు నీ నామసమ్రణ 

తరతరములుండును. 

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

నీ సంవతస్రములు తరతరములుండును. 

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

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

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

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

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

నీవు ఏకరీతిగానే యునాన్వు నీ సంవతస్రములు తరుగవు అని చెపుప్చునాన్డు. 

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

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

వచనము 8 

నీ హసత్ములు నాకు అవయవ నిరామ్ణముచేసి ననున్ రూపించియునన్ను నీవు ననున్ 

మింగివేయుచునాన్వు. 

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

పరిహారము చేయకుందువు. 
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యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

కీరత్నలు 10:15 => దుషుట్ల భుజమును విరుగగొటుట్ము చెడ డ్వారి దుషట్తవ్ము ఏమియు 

కనబడకపోవువరకు దానినిగూరిచ్ విచారణ చేయుము. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

యిరిమ్యా 2:34 => మరియు నిరోధ్షులైన దీనుల పార్ణరకత్ము నీ బటట్ చెంగులమీద కనబడుచునన్ది; 

కనన్ములలోనే కాదు గాని నీ బటట్లనిన్టిమీదను కనబడుచునన్ది. 

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

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

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

Page  of 504 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

వచనము 9 

జిగటమనున్గానునన్ ననున్ నీవు నిరిమ్ంచితివి,ఆ సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము నీవు ననున్ మరల 

మనున్గా చేయుదువా? 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యోబు 31:6 => నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

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

నడుపును. 

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 
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కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

కీరత్నలు 26:2 => యెహోవా, ననున్ పరిశీలించుము, ననున్ పరీకిష్ంచుము నా అంతరిందిర్యములను 

నా హృదయమును పరిశోధించుము. 

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషుట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

కీరత్నలు 139:22 => వారియందు నాకు పూరణ్దేవ్షము కలదు వారిని నాకు శతుర్వులనుగా 

భావించుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 
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అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

యోబు 23:14 => నాకు విధింపబడినదానిని ఆయన నెరవేరుచ్ను అటిట్ పనులను ఆయన 

అనేకముగా జరిగించువాడైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

హోషేయ 2:10 => దాని విటకాండుర్ చూచుచుండగా నేను దాని పోకిరితనమును బయలుపరతును, 

నాచేతిలో నుండి దాని విడిపించువాడొకడును లేకపోవును. 
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యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

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

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 
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కీరత్నలు 7:2 => వారు సింహమువలె ముకక్లుగా చీలిచ్వేయకుండ ననున్ తపిప్ంచుము. 

యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:8 => దాసులు మాకు పర్భువులైరి వారి వశమునుండి మముమ్ను 

విడిపింపగలవాడెవడును లేడు. 

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

హోషేయ 5:14 => ఏలయనగా ఎఫార్యిమీయులకు సింహము వంటివాడనుగాను యూదా వారికి 

కొదమసింహము వంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పటుట్కొని చీలెచ్దను, నేనే వారిని 

కొనిపోవుదును, విడిపించువాడొకడును లేకపోవును 

వచనము 10 

ఒకడు పాలుపోసినటుల్ నీవు ననున్ పోసితివిగదా జునున్గడ డ్ ఒకడు పేరబెటుట్నటుల్ నీవు ననున్ 

పేరబెటిట్తివి గదా. 

కీరత్నలు 119:73 => (యోద ) నీచేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపు ఏరప్రచెను నేను నీ ఆజఞ్లను 

నేరుచ్కొనునటుల్ నాకు బుదిధ్ దయచేయుము. 

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  
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ఆదికాండము 6:6 => తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునొంది తన 

హృదయములో నొచుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 6:7 => అపుప్డు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును 

పురుగులును ఆకాశ పకాష్య్దులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను 

వారిని సృషిట్ంచినందుకు సంతాపము నొందియునాన్ననెను 

యిరిమ్యా 18:3 => నేను కుమమ్రి యింటికి వెళల్గా వాడు తన సారెమీద పని చేయుచుండెను. 

యిరిమ్యా 18:4 => కుమమ్రి జిగటమంటితో చేయుచునన్ కుండ వానిచేతిలో విడిపోగా ఆ 

జిగటమనున్ మరల తీసికొని కుమమ్రి తనకు యుకత్మైనటుట్గా దానితో మరియొక కుండ చేసెను. 

యిరిమ్యా 18:5 => అంతట యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 18:6 => ఇశార్యేలువారలారా, ఈ కుమమ్రి మంటికి చేసినటుల్ నేను మీకు చేయలేనా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్ జిగటమనున్ కుమమ్రిచేతిలొ ఉనన్టుట్గా ఇశార్యేలువారలారా, మీరు నాచేతిలో 

ఉనాన్రు. 

యిరిమ్యా 18:7 => దాని పెలల్గింతుననియు, విరుగగొటుట్దుననియు, నశింపజేయుదుననియు 

ఏదోయొక జనమునుగూరిచ్ గాని రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్యుండగా 

యిరిమ్యా 18:8 => ఏ జనమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్తినో ఆ జనము చెడుతనము చేయుట 

మానినయెడల నేను వారికి చేయనుదేద్శించిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపపడుదును. 

యిరిమ్యా 18:9 => మరియు కటెట్దననియు, నాటెదననియు ఒక జనమునుగూరిచ్ గాని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్యుండగా  

యిరిమ్యా 18:10 => ఆ జనము నా మాట వినకుండ నా దృషిట్కి కీడుచేసినయెడల దానికి 

చేయదలచిన మేలునుగూరిచ్ నేను సంతాపపడుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 

యోబు 14:15 => ఆలాగుండినయెడల నీవు పిలిచెదవు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను నీ 

హసత్కృతయ్ము ఎడల నీకు ఇషట్ము కలుగును. 
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యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 138:8 => యెహోవా నా పక్షమున కారయ్ము సఫలముచేయును. యెహోవా, నీ కృప 

నిరంతరముండును నీచేతి కారయ్ములను విడిచిపెటట్కుము.  

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

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

వచనము 11 

చరమ్ముతోను మాంసముతోను నీవు ననున్ కపిప్తివి ఎముకలతోను నరములతోను ననున్ సంధించితివి. 

యోబు 7:7 => నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు 

చూడదు. 

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

కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా.  

కీరత్నలు 25:7 => నా బాలయ్ పాపములను నా అతికర్మములను జాఞ్పకము చేసికొనకుము. యెహోవా 

నీ కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 25:18 => నా బాధను నా వేదనను కనుగొనుము నా పాపములనిన్టిని క్షమింపుము. 

కీరత్నలు 89:47 => నా ఆయుషాక్లము ఎంత కొదిద్దో జాఞ్పకము చేసికొనుము ఎంత వయ్రథ్ముగా 

నీవు నరులనందరిని సృజించియునాన్వు? 

కీరత్నలు 106:4 => యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకొనినవారి కేష్మము నేను చూచుచు నీ జనులకు 

కలుగు సంతోషమునుబటిట్ నేను సంతోషించుచు 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 
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ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

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

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

యిరిమ్యా 18:6 => ఇశార్యేలువారలారా, ఈ కుమమ్రి మంటికి చేసినటుల్ నేను మీకు చేయలేనా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్ జిగటమనున్ కుమమ్రిచేతిలొ ఉనన్టుట్గా ఇశార్యేలువారలారా, మీరు నాచేతిలో 

ఉనాన్రు. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 
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కీరత్నలు 31:7 => నీవు నా బాధను దృషిట్ంచియునాన్వు నా పార్ణబాధలను నీవు కనిపెటిట్యునాన్వు 

కావున నీ కృపనుబటిట్ నేను ఆనందభరితుడనై సంతోషించెదను. 

కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 139:13 => నా అంతరిందిర్యములను నీవే కలుగజేసితివి నా తలిల్ గరభ్మందు ననున్ 

నిరిమ్ంచినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 139:15 => నేను రహసయ్మందు పుటిట్ననాడు భూమియొకక్ అగాధసథ్లములలో 

విచితర్ముగా నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు  

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

విలాపవాకయ్ములు 5:1 => యెహోవా, మాకు కలిగిన శర్మ జాఞ్పకము చేసికొనుము దృషిట్ంచి 

మామీదికి వచిచ్న నింద యెటిట్దో చూడుము. 

వచనము 12 

జీవము ననుగర్హించి నాయెడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణచేత నా ఆతమ్ను కాపాడితివి. 

కీరత్నలు 139:14 => నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు 

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  

కీరత్నలు 139:15 => నేను రహసయ్మందు పుటిట్ననాడు భూమియొకక్ అగాధసథ్లములలో 

విచితర్ముగా నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు  

కీరత్నలు 139:16 => నేను పిండమునై యుండగా నీ కనున్లు ననున్ చూచెను నియమింపబడిన 

దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములనిన్యు నీ గర్ంథములో లిఖితములాయెను. 
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1 సమూయేలు 17:18 => మరియు ఈ పది జునున్గడ డ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; 

నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి 

తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

వచనము 13 

అయినను నా లోపములనుగూరిచ్ నీవు నీ హృదయములో ఆలోచించితివి ఈ అభిపార్యము 

నీకుండెనని నేనెరుగుదును. 

2 కొరిందీయులకు 5:2 => మనము దిగంబరులము కాక వసత్రము ధరించుకొనినవారముగా 

కనబడుదుము. కాబటిట్ పరలోకమునుండివచుచ్ మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేకిష్ంచుచు 

దీనిలో మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

యోబు 40:17 => దేవదారుచెటుట్ కొమమ్ వంగునటుల్ అది తన తోకను వంచును దాని తొడల 

నరములు దిటట్ముగా సంధింపబడి యునన్వి.  

యోబు 40:18 => దాని యెముకలు ఇతత్డి గొటట్ములవలె ఉనన్వి దాని పర్కక్ టెముకలు 

ఇనుపకముమ్లవలె ఉనన్వి 

యెహెజేక్లు 37:4 => అందుకాయన పర్వచనమెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో ఇటల్నుము 

ఎండిపోయిన యెముకలారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. 
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యెహెజేక్లు 37:5 => ఈ యెముకలకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు బర్దుకునటుల్ 

నేను మీలోనికి జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 

యెహెజేక్లు 37:6 => చరమ్ము కపిప్ మీకు నరములనిచిచ్ మీమీద మాంసము పొదిగి చరమ్ము 

మీమీద కపెప్దను; మీలో జీవాతమ్నుంచగా మీరు బర్దుకుదురు; అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

యెహెజేక్లు 37:8 => నేను చూచుచుండగా నరములును మాంసమును వాటిమీదికి వచెచ్ను, 

వాటిపైన చరమ్ము కపెప్ను, అయితే వాటిలో జీవాతమ్ ఎంతమాతర్మును లేకపోయెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

వచనము 14 

నేను పాపము చేసినయెడల నీవు దాని కనిపెటుట్దువు నా దోషమునకు పరిహారము చేయకుందువు. 

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

యోబు 33:4 => దేవుని ఆతమ్ ననున్ సృజించెను సరవ్శకుత్నియొకక్ శావ్సము నాకు జీవమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

వచనము 15 

నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై యుండినను అతిశయపడను 

అవమానముతో నిండుకొని నాకు కలిగిన బాధను తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 23:9 => ఆయన పనులు జరిగించు ఉతత్రదిశకు పోయినను ఆయన నాకు కానవచుచ్ట 

లేదు దకిష్ణదిశకు ఆయన ముఖము తిర్పుప్కొనియునాన్డు నేనాయనను కనుగొనలేను. 

పర్సంగి 8:6 => పర్తి సంగతిని విమరిశ్ంచు సమయమును ఏరప్డియునన్ది; లేనియెడల 

మనుషుయ్లుచేయు కీడు బహు భారమగును. 

పర్సంగి 8:7 => సంభవింపబోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు సంభవించునో వారికి 

తెలియజేయువారెవరు? 

యెషయా 45:15 => ఇశార్యేలు దేవా, రక్షకా, నిశచ్యముగా నీవు నినున్ మరుగుపరచుకొను 

దేవుడవైయునాన్వు. 

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 
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యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

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

దేవుడును లేడు నేను దేవుడను ననున్ పోలినవాడెవడును లేడు. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

ఎఫెసీయులకు 3:11 => సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ 

ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో 

అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప అనుగర్హించెను. 

వచనము 16 

నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద చూపుదువు. 
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యోబు 13:26 => నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియునాన్వు నా బాలయ్కాలపు పాపములను నాకు 

సావ్సథ్య్ముగా నీవు విధించియునాన్వు 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 10:6 => నేను దోషిని కాననియు నీచేతిలోనుండి విడిపింపగలవాడెవడును లేడనియు నీవు 

ఎరిగియుండియు 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

Page  of 518 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

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

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

వచనము 17 

సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ సాకుష్లను పిలిచెదవు 

ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక సమూహమును నా మీదికి 

రాజేసెదవు. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 27:7 => నాకు శతుర్వులైనవారు దుషుట్లుగా కనబడుదురు గాక ననెన్దిరించువారు 

నీతిలేనివారుగా కనబడుదురు గాక. 

కీరత్నలు 9:17 => దుషుట్లును దేవుని మరచు జనులందరును పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

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

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 
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మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

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

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 9:21 => నేను యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు నాకిషట్ములేదు నేను నా పార్ణము 

తృణీకరించుచునాన్ను. ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

యోబు 21:6 => నేను దాని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినయెడల నాకేమియు తోచకునన్ది నా 

శరీరమునకు వణకు పుటుట్చునన్ది. 
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యోబు 23:15 => కావున ఆయన సనిన్ధిని నేను కలవరపడుచునాన్ను నేను ఆలోచించునపుప్డెలల్ 

ఆయనకు భయపడుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

కీరత్నలు 25:18 => నా బాధను నా వేదనను కనుగొనుము నా పాపములనిన్టిని క్షమింపుము. 

కీరత్నలు 119:153 => (రేష ) నేను నీ ధరమ్శాసత్రమును మరచువాడను కాను నా శర్మను విచారించి 

ననున్ విడిపింపుము 

విలాపవాకయ్ములు 1:20 => యెహోవా, దృషిట్ంచుము నాకు ఇబబ్ంది కలిగెను నా అంతరంగము 

కోష్భిలుల్చునన్ది నేను చేసిన గొపప్ దోర్హమునుబటిట్ నా గుండె నా లోపల కొటుట్కొనుచునన్ది వీధులలో 

ఖడగ్ము జననషట్ము చేయుచునన్ది ఇండల్లో నానా మరణకర వాయ్ధులునన్వి.  

విలాపవాకయ్ములు 5:1 => యెహోవా, మాకు కలిగిన శర్మ జాఞ్పకము చేసికొనుము దృషిట్ంచి 

మామీదికి వచిచ్న నింద యెటిట్దో చూడుము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:2 => మా సావ్సథ్య్ము పరదేశుల వశమాయెను. మా యిండుల్ అనుయ్ల 

సావ్ధీనమాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 5:3 => మేము దికుక్లేనివారము తండిర్లేనివారము మా తలుల్లు 

విధవరాండర్యిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:4 => దర్వయ్మిచిచ్ నీళుల్ తార్గితివిు కర్యమునకు కటెట్లు తెచుచ్కొంటిమి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:5 => మముమ్ను తురుమువారు మా మెడలమీదికి ఎకిక్యునాన్రు మేము 

అలసట చెందియునాన్ము, విశార్ంతియనునది మాకు లేదు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:6 => పొటట్కూటికై ఐగుపీత్యులకును అషూష్రీయులకును లోబడియునాన్ము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:7 => మా తండుర్లు పాపముచేసి గతించిపోయిరి మేము వారి దోషశిక్షను 

అనుభవించుచునాన్ము. 
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విలాపవాకయ్ములు 5:8 => దాసులు మాకు పర్భువులైరి వారి వశమునుండి మముమ్ను 

విడిపింపగలవాడెవడును లేడు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:9 => ఎడారిజనుల ఖడగ్భయమువలన పార్ణమునకు తెగించి మా ధానయ్ము 

తెచుచ్కొనుచునాన్ము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:10 => మహా కాష్మమువలన మా చరమ్ము పొయియ్వలె నలుపెకెక్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 5:11 => శతుర్వులు సీయోనులో సతరీలను చెరిపిరి యూదా పటట్ణములలో 

కనయ్కలను చెరిపిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:12 => చేతులు కటిట్ అధిపతులను ఉరితీసిరి వారేమాతర్మును పెదద్లను 

ఘనపరచలేదు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:13 => యౌవనులు తిరుగటిరాయి మోసిరి బాలురు కటెట్లమోపు మోయజాలక 

తడబడిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:14 => పెదద్లు గుమమ్ములయొదద్ కూడుట మానిరి యౌవనులు సంగీతము 

మానిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:15 => సంతోషము మా హృదయమును విడిచిపోయెను నాటయ్ము దుఃఖముగా 

మారచ్బడియునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

విలాపవాకయ్ములు 5:17 => దీనివలన మాకు ధైరయ్ము చెడియునన్ది. సీయోను పరవ్తము పాడైనది 

విలాపవాకయ్ములు 5:18 => నకక్లు దానిమీద తిరుగులాడుచునన్వి మా కనున్లు దీని చూచి 

మందగిలెను. 

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

తరతరములుండును. 

విలాపవాకయ్ములు 5:20 => నీవు మముమ్నెలల్పుప్డును మరచిపోవుట ఏల? మముమ్ నింతకాలము 

విడిచిపెటుట్ట ఏల? 
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విలాపవాకయ్ములు 5:21 => యెహోవా, నీవు మముమ్ను నీతటుట్ తిర్పిప్నయెడల మేము తిరిగెదము. 

మా పూరవ్సిథ్తి మరల మాకు కలుగజేయుము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:22 => నీవు మముమ్ను బొతిత్గా విసరిజ్ంచియునాన్వు నీ మహోగర్త మామీద 

వచిచ్నది. 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 
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వచనము 18 

గరభ్ములోనుండి నీవు ననేన్ల వెలికి రపిప్ంచితివి? అపుప్డే యెవరును ననున్ చూడకుండ నేను 

పార్ణము విడిచియుండినయెడల మేలు; 

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

విలాపవాకయ్ములు 3:10 => నా పార్ణమునకు ఆయన పొంచియునన్ ఎలుగుబంటివలె ఉనాన్డు 

చాటైన చోటులలోనుండు సింహమువలె ఉనాన్డు 

హోషేయ 13:7 => కాబటిట్ నేను వారికి సింహమువంటివాడనైతిని; చిరుతపులి మారగ్మున 

పొంచియునన్టుల్ నేను వారిని పటుట్కొన పొంచియుందును. 

హోషేయ 13:8 => పిలల్లు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడునటుట్ నేను వారిమీద పడి వారి 

రొముమ్ను చీలిచ్వేయుదును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయునటుల్ వారిని మింగివేతును; 

దుషట్మృగములు వారిని చీలిచ్వేయును. 

ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 
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1 సమూయేలు 24:11 => నా తండీర్ చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున్ చంపక నీ వసత్రపుచెంగు 

మాతర్మే కోసితిని గనుక నావలన నీకు కీడు ఎంతమాతర్మును రాదనియు, నాలో తపిప్దము 

ఎంతమాతర్మును లేదనియు, నీవు తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను ఏపాపమును చేయనివాడనై 

యుండగా నీవు నా పార్ణము తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

యోబు 19:22 => నా శరీరమాంసము పోవుట చాలుననుకొనక దేవుడు ననున్ తరుమునటుల్గా 

మీరేల ననున్ తరుముదురు? 

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

కొటిట్వేయుదురు మేఘమువలె నా కేష్మము గతించిపోయెను. 

కీరత్నలు 88:7 => నీ ఉగర్త నామీద బరువుగా నునన్ది నీ తరంగములనిన్యు ననున్ ముంచుచునన్వి. 

(సెలా.) 

విలాపవాకయ్ములు 4:18 => రాజవీధులలో మేము నడువకుండునటుట్ విరోధులు మా జాడలనుబటిట్ 

వెంటాడుదురు మా అంతయ్దశ సమీపమాయెను మా దినములు తీరిపోయినవి మా అంతయ్దశ 

వచేచ్యునన్ది.  

యెహెజేక్లు 17:20 => అతని పటుట్కొనుటకై నేను వలనొగిగ్ యతని చికిక్ంచుకొని 

బబులోనుపురమునకు అతని తీసికొనిపోయి, నామీద అతడు చేసియునన్ విశావ్స ఘాతకమునుబటిట్ 

అకక్డనే అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

హోషేయ 5:14 => ఏలయనగా ఎఫార్యిమీయులకు సింహము వంటివాడనుగాను యూదా వారికి 

కొదమసింహము వంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పటుట్కొని చీలెచ్దను, నేనే వారిని 

కొనిపోవుదును, విడిపించువాడొకడును లేకపోవును 
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వచనము 19 

అపుప్డు నేను లేనటే ల్ యుండియుందును గరభ్ములోనుండి సమాధికి కొనిపోబడియుందును. 

యోబు 16:8 => నా దేహమంతయు నీవు పటుట్కొనియునాన్వు. ఇదికూడ నామీద సాక్షయ్ముగా 

నునన్ది నా కీష్ణత ముఖాముఖిగా సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

రూతు 1:21 => నేను సమృధిద్గలదాననై వెళి ల్తిని, యెహోవా ననున్ రికుత్రాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. 

మీరు ననున్ నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా నామీద విరుదధ్ముగ సాక్షయ్ము పలికెను, సరవ్శకుత్డు 

ననున్ బాధపరచెను అని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 55:19 => పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు, మారుమనసుస్ లేనివారై 

తనకు భయపడనివారికి ఉతత్రమిచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 48:11 => మోయాబు తన బాలయ్మునుండి నెమమ్దినొందెను ఈ కుండలోనుండి ఆ 

కుండలోనికి కుమమ్రింపబడకుండ అది మడిడ్మీద నిలిచెను అదెనన్డును చెరలోనికి పోయినది కాదు 

అందుచేత దాని సారము దానిలో నిలిచియునన్ది దాని వాసన ఎపప్టివలెనే నిలుచుచునన్ది. 

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 
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యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

యోబు 16:15 => నా చరమ్ముమీద నేను గోనెపటట్ కూరుచ్కొంటిని నా కొముమ్ను ధూళితో 

మురికిచేసితిని. 

యోబు 16:16 => నాచేత బలాతాక్రము జరుగకపోయినను నా పార్రథ్న యథారథ్ముగా నుండినను 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 19:8 => నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను 

చీకటి చేసియునాన్డు 

యోబు 19:9 => ఆయన నా ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డు తలమీదనుండి నా కిరీటమును 

తీసివేసియునాన్డు. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

యోబు 19:11 => ఆయన నామీద తన కోపమును రగులబెటెట్ను ననున్ తన శతుర్వులలో ఒకనిగా 

ఎంచెను. 

నిరగ్మకాండము 11:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఫరోమీదికిని ఐగుపుత్మీదికిని 

ఇంకొక తెగులును రపిప్ంచెదను. అటుతరువాత అతడు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను పోనిచుచ్ను. అతడు 

మిముమ్ను పోనిచుచ్నపుప్డు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను బొతిత్గా వెళల్గొటుట్ను. 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

కీరత్నలు 42:7 => నీ జలపర్వాహధారల ధవ్ని విని కరడు కరడును పిలుచుచునన్ది నీ అలలనిన్యు నీ 

తరంగములనిన్యు నా మీదుగా పొరిల్ పారియునన్వి.  
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కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

వచనము 20 

నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 

యోబు 3:11 => గరభ్మునుండి బయలుదేరగానే నేనేల పార్ణము విడువకపోతిని? 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 20:14 => నేను పుటిట్నదినము శపింపబడును గాక; నా తలిల్ ననున్ కనిన దినము 

శుభదినమని అనబడకుండును గాక; 

యిరిమ్యా 20:15 => నీకు మగపిలల్ పుటెట్నని నా తండిర్కి వరత్మానము తెచిచ్ అతనికి అధిక 

సంతోషము పుటిట్ంచినవాడు శాపగర్సుత్డగును గాక; 

యిరిమ్యా 20:16 => నా తలిల్ నాకు సమాధిగానుండి ఆమె ఎలల్పుప్డు గరభ్వతిగానుండునటుల్ అతడు 

గరభ్ములోనే ననున్ చంపలేదు గనుక 

యిరిమ్యా 20:17 => యెహోవా యేమాతర్మును సంతాపములేక నశింపజేసిన పటట్ణములవలె ఆ 

మనుషుయ్డు ఉండును గాక; ఉదయమున ఆరత్ ధవ్నిని మధాయ్హన్ కాలమందు యుదధ్ధవ్నిని అతడు 

వినును గాక 

యిరిమ్యా 20:18 => కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 

గతించిపోవునటుల్ నేనేల గరభ్ములోనుండి వెడలితిని? 
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మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

యోబు 11:20 => దుషుట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 3:3 => నా తలిల్ గరభ్దావ్రములను అది మూయనందుకును నా నేతర్ములకు అది బాధను 

మరుగుచేయనందుకును నేను పుటిట్న దినము లేకపోవును గాక మగపిలల్ పుటెట్నని ఒకడు చెపిప్న రాతిర్ 

లేకపోవును గాక. 

పర్సంగి 4:3 => ఇంకను పుటట్నివారు సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు అనాయ్యపు పనులు చూచియుండని 

హేతువుచేత ఈ ఉభయులకంటెను వారే ధనుయ్లనుకొంటిని. 

యిరిమ్యా 20:17 => యెహోవా యేమాతర్మును సంతాపములేక నశింపజేసిన పటట్ణములవలె ఆ 

మనుషుయ్డు ఉండును గాక; ఉదయమున ఆరత్ ధవ్నిని మధాయ్హన్ కాలమందు యుదధ్ధవ్నిని అతడు 

వినును గాక 

వచనము 21 

అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

కీరత్నలు 58:8 => వారు కరగిపోయిన నతత్వలె నుందురు సూరుయ్ని చూడని గరభ్సార్వమువలె 

నుందురు. 

యోబు 3:3 => నా తలిల్ గరభ్దావ్రములను అది మూయనందుకును నా నేతర్ములకు అది బాధను 

మరుగుచేయనందుకును నేను పుటిట్న దినము లేకపోవును గాక మగపిలల్ పుటెట్నని ఒకడు చెపిప్న రాతిర్ 

లేకపోవును గాక. 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 
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పర్సంగి 4:3 => ఇంకను పుటట్నివారు సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు అనాయ్యపు పనులు చూచియుండని 

హేతువుచేత ఈ ఉభయులకంటెను వారే ధనుయ్లనుకొంటిని. 

యిరిమ్యా 20:17 => యెహోవా యేమాతర్మును సంతాపములేక నశింపజేసిన పటట్ణములవలె ఆ 

మనుషుయ్డు ఉండును గాక; ఉదయమున ఆరత్ ధవ్నిని మధాయ్హన్ కాలమందు యుదధ్ధవ్నిని అతడు 

వినును గాక 

వచనము 22 

కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు మరణాంధకార దేశమునకు 

వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి 

నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

యోబు 7:7 => నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు 

చూడదు. 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 9:25 => పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు తవ్రగా గతించుచునన్వి కేష్మము 

లేకయే అవి గతించిపోవుచునన్వి. 

యోబు 9:26 => రెలుల్పడవలు దాటిపోవునటుల్ అవి జరిగిపోవును ఎరమీదికి విసురున దిగు 

పకిష్రాజువలె అవి తవ్రపడిపోవును. 

యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 
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కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

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

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

యోబు 7:17 => మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ 

నిలుపనేల?  

యోబు 7:18 => పర్తి పగలు నీవతని దరిశ్ంపనేల? పర్తి క్షణమున నీవతని శోధింపనేల?  

యోబు 7:19 => ఎంతకాలము నీవు ననున్ చూచుట మానకుందువు? నేను గుటక వేయువరకు 

ననున్ విడిచిపెటట్వా?  

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 14:6 => కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించువరకు వారు 

విశర్మము నొందునటుల్ వారివైపు చూడకయుండుము. 
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వచనము 1 

అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 7:8 => ననున్ చూచువారి కనున్ ఇకమీదట ననున్ చూడదు. నీ కనున్లు నా తటుట్ చూచును 

గాని నేనుండకపోదును. 

యోబు 7:9 => మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి 

ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 7:10 => అతడు ఇక ఎనన్డును తన యింటికి రాడు అతని సథ్లము అతని మరల నెరుగదు. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 14:11 => తటాక జలములు ఎటుల్ ఇంకిపోవునో నది నీరు ఎటుల్ ఎండి హరించిపోవునో 

ఆలాగుననే నరులు పండుకొని తిరిగి లేవరు. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

2 సమూయేలు 12:23 => ఇపుప్డు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? వానిని 

తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేను వానియొదద్కు పోవుదును గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని వారితో 

చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

యెషయా 38:11 => యెహోవాను, సజీవుల దేశమున యెహోవాను చూడకపోవుదును. మృతుల 

లోకనివాసినై ఇకను మనుషుయ్లను కానకపోవుదునని నేననుకొంటిని. 

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

కీరత్నలు 88:6 => అగాధమైన గుంటలోను చీకటిగల చోటల్లోను అగాధ జలములలోను నీవు ననున్ 

పరుండబెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 88:11 => సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశావ్సయ్తను 

ఎవరైన చెపుప్కొందురా? 

కీరత్నలు 88:12 => అంధకారములో నీ అదుభ్తములు తెలియనగునా? పాతాళములో నీ నీతి 

తెలియనగునా? 

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

యిరిమ్యా 2:6 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవా యెకక్డనునాన్డని 

అరణయ్ములో అనగా, ఎడారులు, గోతులుగల దేశములో అనావృషిట్యు గాఢాంధకారమును కలిగి, 

యెవరును సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని దేశములో మముమ్ను నడిపించిన యెహోవా యెకక్డ 

ఉనాన్డని జనులు అడుగుటలేదు. 

యోబు 7:7 => నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు 

చూడదు. 
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యోబు 7:9 => మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి 

ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో 

నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను 

యోబు 28:3 => మనుషుయ్లు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను 

మరణాంధకారములోను ఉండు రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు సంచరింతురు. 

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

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

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 

వచనము 2 

పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము 

నాయ్యమని యెంచదగునా? 
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యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

కీరత్నలు 88:12 => అంధకారములో నీ అదుభ్తములు తెలియనగునా? పాతాళములో నీ నీతి 

తెలియనగునా? 

యిరిమ్యా 2:6 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవా యెకక్డనునాన్డని 

అరణయ్ములో అనగా, ఎడారులు, గోతులుగల దేశములో అనావృషిట్యు గాఢాంధకారమును కలిగి, 

యెవరును సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని దేశములో మముమ్ను నడిపించిన యెహోవా యెకక్డ 

ఉనాన్డని జనులు అడుగుటలేదు. 

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

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

యోబు 7:7 => నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు 

చూడదు. 
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యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో 

నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 28:3 => మనుషుయ్లు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను 

మరణాంధకారములోను ఉండు రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు సంచరింతురు. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

పర్సంగి 11:8 => ఒకడు చాలా సంవతస్రములు బర్దికినయెడల చీకటిగల దినములు అనేకములు 

వచుచ్నని యెరిగియుండి తాను బర్దుకుదినములనిన్యు సంతోషముగా ఉండవలెను , 

రాబోవునదంతయు వయ్రథ్ము. 

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

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

వచనము 3 
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నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ అపహసింపకుండనే 

నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 20:1 => అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

వచనము 4 

నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 
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గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

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

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

యోబు 24:25 => ఇపుప్డు ఈలాగు జరుగనియెడల నేను అబదిధ్కుడనని రుజువు పరచువాడెవడు? 

నా మాటలు వటిట్వని దృషాట్ంతపరచువాడెవడు? 

యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

వచనము 5 

దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 
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యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

యోబు 15:3 => వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత 

వాదింపదగునా? 

యోబు 24:25 => ఇపుప్డు ఈలాగు జరుగనియెడల నేను అబదిధ్కుడనని రుజువు పరచువాడెవడు? 

నా మాటలు వటిట్వని దృషాట్ంతపరచువాడెవడు? 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 13:9 => ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట మీకు కేష్మమా? లేక ఒకడు నరులను 

మోసముచేయునటుల్ మీరు ఆయనను మోసము చేయుదురా? 

యోబు 17:2 => ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్ చేరియునాన్రు వారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా 

కనున్ల కెదురుగానునన్వి. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  

యూదా 1:18 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లులు పూరవ్మందు మీతో చెపిప్న మాటలను 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

కీరత్నలు 83:16 => యెహోవా, వారు నీ నామమును వెదకునటుల్ వారికి పూరాణ్వమానము 

కలుగజేయుము. 

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

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 
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తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

యోబు 6:28 => దయచేసి నావైపు చూడుడి, మీ ముఖము ఎదుట నేను అబదధ్మాడుదునా? 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

యోబు 19:4 => నేను తపుప్చేసినయెడల నా తపుప్ నా మీదికే వచుచ్ను గదా? 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

వచనము 6 

ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ యోచనకు మించినదని నీవు 

తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  
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1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

యోబు 6:29 => అనాయ్యము లేకుండ నా సంగతి మరల విచారించుడి మరల విచారించుడి, నేను 

నిరోద్షినిగా కనబడుదును. 

యోబు 6:30 => నా నోట అనాయ్యముండునా? దురామ్రగ్త రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా? 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  
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యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

వచనము 7 

దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు పరిపూరణ్ జాఞ్నము 

కలుగునా? 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యోబు 33:7 => నావలని భయము నినున్ బెదరించదు నా చెయియ్ నీమీద బరువుగా నుండదు. 

యోబు 33:8 => నిశచ్యముగా నీ పలుకులు నా చెవినిబడెను నీ మాటల ధవ్ని నాకు వినబడెను. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 
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యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షుఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 

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

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

యోబు 40:1 => మరియు యెహోవా యోబునకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యోబు 40:3 => అపుప్డు యోబు యెహోవాకు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  
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యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

వచనము 8 

అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె లోతుగానునన్ది, నీవేమి 

యెరుగుదువు? 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 
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కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

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

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

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

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

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

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

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

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

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

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 
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ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎజార్ 9:13 => అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ 

శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో 

కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 106:43 => అనేక పరాయ్యములు ఆయన వారిని విడిపించెను అయినను వారు తమ 

ఆలోచనను అనుసరించి తిరుగుబాటు చేయుచు వచిచ్రి. తమ దోషముచేత హీనదశనొందిరి. 

కీరత్నలు 106:44 => అయినను వారి రోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శర్మను ఆయన 

చూచెను. 

కీరత్నలు 106:45 => వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను తన 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని కరుణించెను. 

కీరత్నలు 106:46 => వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచెను. 

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

గనుక మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.  

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 
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యోబు 23:2 => నేటివరకు నేను మొరలిడుచు తిరుగుబాటు చేయుచునాన్ను నా వాయ్ధి నా 

మూలుగుకంటె భారముగా నునన్ది 

యోబు 28:7 => ఆ తోర్వ యే కూర్రపకిష్కైనను తెలియదు డేగ కనున్లు దాని చూడలేదు 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

పర్సంగి 1:15 => వంకరగానునన్ దానిని చకక్పరచ శకయ్ముకాదు, లోపము గలది లెకక్కు రాదు. 

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

వచనము 9 

దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడలుప్ సముదర్ముకంటె అధికమైనది 

యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 
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యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

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

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 

కీరత్నలు 145:3 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము నొందదగినవాడు 

ఆయన మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది  

పర్సంగి 3:11 => దేనికాలమునందు అది చకక్గా నుండునటుల్ సమసత్మును ఆయన 

నియమించియునాన్డు; ఆయన శాశవ్తకాల జాఞ్నమును నరుల హృదయమందుంచియునాన్డు గాని 

దేవుడు చేయు కిర్యలను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు. 

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

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

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

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

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 
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ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

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

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 33:23 => నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని 

నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

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

మారా అనుడి. 

యోబు 36:26 => ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన 

సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

యోబు 37:20 => నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో చెపప్దగునా? ఒకడు తాను నిరూమ్లము 

కావలెనని కోరునా? 

కీరత్నలు 8:9 => యెహోవా మా పర్భువా భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది! 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 
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సామెతలు 25:2 => సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

పర్సంగి 7:24 => సతయ్మైనది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉనన్ది, దాని పరిశీలన 

చేయగలవాడెవడు 

పర్సంగి 8:17 => దేవుడు జరిగించునదంతయు నేను కనుగొంటిని; మరియు సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

కిర్యలు మనుషుయ్లు కనుగొనలేరనియు, కనుగొనవలెనని మనుషుయ్లు ఎంత పర్యతిన్ంచినను వారు 

కనుగొనుట లేదనియు, దాని తెలిసికొనవలెనని జాఞ్నులు పూనుకొనినను వారైన కనుగొనజాలరనియు 

నేను తెలిసికొంటిని.  

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

యిరిమ్యా 31:37 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పైనునన్ ఆకాశ వైశాలయ్మును కొలుచుటయు 

కిర్ందనునన్ భూమి పునాదులను పరిశోధించుటయు శకయ్మైనయెడల, ఇశార్యేలు సంతానము చేసిన 

సమసత్మునుబటిట్ నేను వారినందరిని తోసివేతును; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరుణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

వచనము 10 
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ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు ఆయన 

నడ డ్గింపగలవాడెవడు? 

యోబు 22:12 => దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు కాడా?నక్షతర్ముల ఔనన్తయ్మును చూడుము 

అవి ఎంతపైగా నునన్వి? 

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

చూడుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

సామెతలు 25:2 => సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. 

సామెతలు 25:3 => ఆకాశముల యెతుత్ను భూమి లోతును రాజుల అభిపార్యమును 

అగోచరములు. 

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

యోబు 26:6 => ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా 

నునన్ది. 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 
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కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరుణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

యోబు 37:20 => నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో చెపప్దగునా? ఒకడు తాను నిరూమ్లము 

కావలెనని కోరునా? 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

పర్సంగి 7:24 => సతయ్మైనది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉనన్ది, దాని పరిశీలన 

చేయగలవాడెవడు 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 

వచనము 11 

పనికిమాలినవారెవరో ఆయనే యెరుగును గదా పరిశీలన చేయకయే పాపము ఎకక్డ జరుగుచునన్దో 

ఆయనే తెలిసికొనును గదా. 

యోబు 28:24 => ఆయన భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము కిర్ంది దానినంతటిని 

తెలిసికొనుచునాన్డు. 

యోబు 28:25 => గాలికి ఇంత బరువు ఉండవలెనని ఆయన నియమించినపుప్డు 

పర్మాణమునుబటిట్ జలములకు ఇంత కొలతయని ఆయన వాటిని కొలిచి చూచినపుప్డు 
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కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

కీరత్నలు 65:6 => బలమునే నడికటుట్గా కటుట్కొనినవాడై తన శకిత్చేత పరవ్తములను సిథ్రపరచువాడు 

ఆయనె 

కీరత్నలు 65:7 => ఆయనే సముదర్ముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు జనముల 

అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు.  

కీరత్నలు 65:8 => నీ సూచక కిర్యలను చూచి దిగంత నివాసులును భయపడుదురు ఉదయ 

సాయంతర్ముల ఉతప్తుత్లను నీవు సంతోష భరితములుగా చేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

కీరత్నలు 139:10 => అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

వచనము 12 

అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

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

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

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

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 
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యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

యెషయా 41:27 => ఆలకించుడి, అవియే అని మొదట సీయోనుతో చెపిప్నవాడను నేనే 

యెరూషలేమునకు వరత్మానము పర్కటింపు నొకని నేనే పంపితిని.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

కీరత్నలు 31:8 => నీవు శతుర్వులచేత ననున్ చెరపెటట్లేదు విశాలసథ్లమున నా పాదములు 

నిలువబెటిట్తివి. 

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

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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

అనాకీయుల వంశసుథ్లు. అనాకీయుల యెదుట ఎవరు నిలువగలరు అను మాట నీవు వింటివి గదా.  

2 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => వాన కురియకుండ నేను ఆకాశమును మూసివేసినపుప్డే గాని, 

దేశమును నాశనము చేయుటకు మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డే గాని, నా జనులమీదికి తెగులు 

రపిప్ంచినపుప్డే గాని, 
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యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

కీరత్నలు 88:5 => చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియునన్ హతులలో 

ఒకనివలె అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని వారు నీచేతిలోనుండి తొలగిపోయియునాన్రు 

గదా. 

కీరత్నలు 95:4 => భూమయ్గాధసథ్లములు ఆయన చేతిలోనునన్వి పరవ్తశిఖరములు ఆయనవే. 

పర్సంగి 7:13 => దేవుని కిర్యలను ధాయ్నించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు 

చకక్పరచును? 

వచనము 13 

నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

కీరత్నలు 94:11 => నరుల ఆలోచనలు వయ్రథ్ములని యెహోవాకు తెలిసియునన్ది. 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 
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యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

కీరత్నలు 35:22 => యెహోవా, అది నీకే కనబడుచునన్ది గదా మౌనముగా నుండకుము నా 

పర్భువా, నాకు దూరముగా నుండకుము.  

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

హోషేయ 7:2 => తమ కిర్యలచేత వారు చికుక్పడి యునన్ను అవి నా సముఖముననే జరిగిననుమన 

చెడుతనము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనడని తమలో తాము అనుకొందురు. 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

కీరత్నలు 33:15 => ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిరిమ్ంచినవాడు వారి 

కిర్యలనిన్యు విచారించువాడు వారిని దరిశ్ంచువాడు. 
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యెహెజేక్లు 31:10 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ యెతుత్నుబటిట్ 

నీవు అతిశయపడితివి, తన కొన మేఘములకంటజేసి తన యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 4:6 => సహోదరులారా, మీరు మముమ్ను చూచి, లేఖనములయందు 

వార్సియునన్ సంగతులను అతికర్మింపకూడదని నేరుచ్కొని, మీరొకని పక్షమున మరియొకనిమీద 

ఉపొప్ంగకుండునటుల్, ఈ మాటలు మీ నిమితత్మై నామీదను అపొలోల్మీదను పెటుట్కొని 

సాదృశయ్రూపముగా చెపిప్యునాన్ను. 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 

వచనము 14 

పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను 

నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

కీరత్నలు 73:22 => నేను తెలివిలేని పశుపార్యుడనైతిని నీ సనిన్ధిని మృగమువంటి వాడనైతిని. 

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

పర్సంగి 3:18 => కాగా తాము మృగములవంటివారని నరులు తెలిసికొనునటుల్ను, దేవుడు వారిని 

విమరిశ్ంచునటుల్ను ఈలాగు జరుగుచునన్దని అనుకొంటిని. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 
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యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

సామెతలు 30:2 => నిశచ్యముగా మనుషుయ్లలో నావంటి పశుపార్యుడు లేడు నరులకునన్ 

వివేచన నాకు లేదు. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

యోబు 6:5 => అడవిగాడిద గడిడ్చూచి ఓండర్ పెటుట్నా?ఎదుద్ మేతచూచి రంకెవేయునా? 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

యోబు 39:6 => నేను అరణయ్మును దానికి ఇలుల్గాను ఉపుప్పఱఱ్ను దానికి నివాససథ్లముగాను 

నియమించితిని. 

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 
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యోబు 39:8 => పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది 

వెదకుకొనును. 

యిరిమ్యా 2:24 => అరణయ్మునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని కామాతురతవలన 

గాలి పీలుచ్ను, కలిసికొనునపుప్డు దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియు 

అలసియుండదు, దాని మాసములో అది కనబడును. 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

కీరత్నలు 94:11 => నరుల ఆలోచనలు వయ్రథ్ములని యెహోవాకు తెలిసియునన్ది. 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 31:10 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ యెతుత్నుబటిట్ 

నీవు అతిశయపడితివి, తన కొన మేఘములకంటజేసి తన యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 4:6 => సహోదరులారా, మీరు మముమ్ను చూచి, లేఖనములయందు 

వార్సియునన్ సంగతులను అతికర్మింపకూడదని నేరుచ్కొని, మీరొకని పక్షమున మరియొకనిమీద 

ఉపొప్ంగకుండునటుల్, ఈ మాటలు మీ నిమితత్మై నామీదను అపొలోల్మీదను పెటుట్కొని 

సాదృశయ్రూపముగా చెపిప్యునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:35 => అయితే మృతులేలాగు లేతురు? వారెటిట్ శరీరముతో వతుత్రని 

యొకడు అడుగును. 

వచనము 15 

నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు సిథ్రపడియుందువు. 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 

తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => అతడు తన మనసుస్ యెహోవాను వెదకుటయందు నిలుపుకొనక 

చెడుకిర్యలు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  

Page  of 562 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

కీరత్నలు 68:31 => ఐగుపుత్లోనుండి పర్ధానులు వచెచ్దరు కూషీయులు దేవునితటుట్ తమచేతులు 

చాచుకొని పరుగెతిత్వచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 88:9 => బాధచేత నా కనున్ కీష్ణించుచునన్ది యెహోవా, పర్తిదినము నేను నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నీవైపు నాచేతులు చాపుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 143:6 => నీ తటుట్ నా చేతులు చాపుచునాన్ను ఎండిపోయిన భూమివలె నా పార్ణము 

నీకొరకు ఆశపడుచునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 9:29 => మోషే అతని చూచి నేను ఈ పటట్ణమునుండి బయలువెళల్గానే నాచేతులు 

యెహోవావైపు ఎతెత్దను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగండుల్ను ఇకమీదట పడవు. అందువలన 

భూమి యెహోవాదని నీకు తెలియబడును. 

1 రాజులు 8:22 => ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా 

బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతటుట్ చేతులెతిత్ యిటల్నెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:12 => ఇశార్యేలీయులందరు సమాజముగా కూడి చూచుచుండగా 

యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట నిలిచి తన చేతులు చాపి పార్రథ్న చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 
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యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 44:20 => మా దేవుని నామమును మేము మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ 

మాచేతులు చాపియునన్యెడల 

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

వచనము 16 

నిశచ్యముగా నీ దురద్శను నీవు మరచెదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్ నీవు 

దానిని జాఞ్పకము చేసికొనెదవు. 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

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

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 
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యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 
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తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 4:24 => మూరఖ్పు మాటలు నోటికి రానియయ్కుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు 

రానియయ్కుము. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

వచనము 17 

అపుప్డు నీ బర్దుకు మధాయ్హన్కాల తేజసుస్కంటె అధికముగా పర్కాశించును చీకటి కమిమ్నను అది 

అరుణోదయమువలె కాంతిగానుండును. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 
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యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

కీరత్నలు 119:7 => నీతిగల నీ నాయ్యవిధులను నేను నేరుచ్కొనునపుప్డు యథారథ్హృదయముతో 

నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

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

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

Page  of 567 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

వచనము 18 
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నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ యింటిని నీవు పరిశోధించి 

సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషేష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

సామెతలు 31:7 => వారు తార్గి తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక తలంచకుందురు. 

పర్సంగి 5:20 => అటిట్వానికి దేవుడు హృదయానందము దయచేసియునాన్డు గనుక అతడు తన 

ఆయుషాక్ల దినములను జాఞ్పకము చేసికొనడు. 

యెషయా 54:4 => భయపడకుము నీవు సిగుగ్పడనకక్రలేదు అవమానమును తలంచకుము నీవు 

లజజ్పడనకక్రలేదు, నీవు నీ బాలయ్కాలపు సిగుగ్ను మరచుదువు నీ వైధవయ్పు నిందను ఇకమీదట 

జాఞ్పకము చేసికొనవు. 

యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

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

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 
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పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

వచనము 19 

ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు చేసెదరు. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 
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పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

యోబు 42:13 => మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 42:14 => అతడు పెదద్దానికి యెమీమా అనియు రెండవదానికి కెజీయా అనియు 

మూడవదానికి కెరెంహపుప్కు అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

యోబు 42:15 => ఆ దేశమందంతటను యోబు కుమారెత్లంత సౌందరయ్వతులు కనబడలేదు. వారి 

తండిర్ వారి సహోదరులతో పాటు వారికి సావ్సథ్య్ములనిచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

కీరత్నలు 37:6 => ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ నిరోద్షతవ్మును 

వెలల్డిపరచును. 

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 
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సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

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

లేకపోవును. 

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

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

లూకా 2:28 => అతడు తన చేతులలో ఆయనను ఎతిత్కొని దేవుని సుత్తించుచు ఇటల్నెను  
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లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

లూకా 2:31 => నీవు సకల పర్జలయెదుట సిదధ్పరచిన 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

వచనము 20 

దుషుట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము ఎపుప్డు విడిచెదమా 

అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 
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యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 43:5 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము ఆయన నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 
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కీరత్నలు 3:5 => యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిదర్పోయి మేలుకొందును 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

సామెతలు 3:26 => యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ 

కాపాడును. 
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యోబు 

అధాయ్యము 12	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అపుప్డు యోబు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

ఆదికాండము 26:26 => అంతట అబీమెలెకును అతని సేన్హితుడైన అహుజతును అతని 

సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారునుండి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 26:27 => ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన 

తరువాత ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 26:31 => తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; 

తరువాత ఇసాస్కు వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 
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కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

కీరత్నలు 3:5 => యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిదర్పోయి మేలుకొందును 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

కీరత్నలు 119:58 => కటాక్షముంచుమని నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము. 

వచనము 2 

నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 
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లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:17 => వయ్రథ్సహాయముకొరకు మేము కనిపెటుట్చుండగా మా కనున్లు 

కీష్ణించుచునన్వి మేము కనిపెటుట్చు రకిష్ంపలేని జనముకొరకు ఎదురుచూచుచుంటిమి. 

ఆమోసు 2:14 => అపుప్డు అతివేగి యగువాడు తపిప్ంచుకొనజాలకపోవును, పరాకర్మశాలి తన 

బ ల ము ను బ టిట్  ధై రయ్ ము తె చుచ్ కొ న జా ల క పో వు ను , బ లా ఢుయ్ డు త న పార్ ణ ము 

రకిష్ంచుకొనజాలకుండును. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

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

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 

ఆమోసు 9:1 => యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అపుప్డు ఆయన 

నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా గడపలు కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లను కొటిట్ వారందరి తలలమీద 

వాటిని పడవేసి పగులగొటుట్ము ; తరువాత వారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనకుండను , 

తపిప్ంచుకొనువారిలో ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడగ్ముచేత వధింతును. 

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 
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ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 8:14 => అతడు ఆశర్యించునది సాలెపురుగు పటే ట్.  

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

సామెతలు 10:24 => భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు 

ఆశించునది వారికి దొరుకును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 
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లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

యెహోషువ 8:20 => హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ 

ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను 

తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు వారికి 

వీలు లేకపోయెను. 

యోబు 10:18 => గరభ్ములోనుండి నీవు ననేన్ల వెలికి రపిప్ంచితివి? అపుప్డే యెవరును ననున్ 

చూడకుండ నేను పార్ణము విడిచియుండినయెడల మేలు; 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

సామెతలు 10:28 => నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 11:7 => భకిత్హీనుడు చనిపోగా వాని ఆశ నిరూమ్లమగును బలాఢుయ్లైనవారి ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

యిరిమ్యా 25:35 => మందకాపరులకు ఆశర్యసథ్లము లేకపోవును, మందలోని శేర్షఠ్ మైన వాటికి 

రక్షణ దొరకకపోవును,  
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వచనము 3 

అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను 

కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన 

నేను 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

వచనము 4 

నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు యథారథ్తయు గలవాడు 

అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 
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యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

యోబు 20:3 => నాకు అవమానము కలుగజేయు నిందను నేను వినన్ందుకు నా మనోవివేకము 

తగిన పర్తుయ్తత్రము సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

యోబు 32:9 => వృదుధ్లు మాతర్మే జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు ఒకపుప్డు 

నాయ్యము తెలిసినవారు కారు. 

యోబు 32:10 => కావున నేను నా మాట నంగీకరించుడని మనవి చేసికొనుచునాన్ను. నేను 

సహితము నా తాతప్రయ్ము తెలుపుదును. 

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

యోబు 32:12 => మీరు చెపిప్నవాటికి బహు జాగర్తత్గా చెవి ఇచిచ్తిని అయితే మీలో ఎవరును 

యోబును ఖండింపలేదు ఎవరును అతని మాటలకు పర్తుయ్తత్రమియయ్లేదు. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 
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సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 6:5 => మీకు సిగుగ్ రావలెనని చెపుప్చునాన్ను. ఏమి? తన సహోదరుల మధయ్ను 

వాయ్జెయ్ము తీరచ్గల బుదిధ్మంతుడు మీలో ఒకడైనను లేడా?  

నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 6:13 => నాలో తార్ణ యేమియు లేదు గదా. శకిత్ ననున్ బొతిత్గా విడిచిపోయెను గదా. 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 10:12 => తముమ్ను తామే మెచుచ్కొను కొందరితో జతపరచుకొనుటకైనను 

వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింపజాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరినిబటిట్ యొకరు 

ఎనిన్క చేసికొని యొకరితోనొకరు సరిచూచుకొనుచునన్ందున, గర్హింపులేక యునాన్రు. 

వచనము 5 
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దురద్శ నొందినవానిని తిరసక్రించుట కేష్మము గలవారు యుకత్మనుకొందురు. కాలుజారువారికొరకు 

తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

సామెతలు 26:4 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును 

వాని పోలియుందువు. 

2 కొరిందీయులకు 11:5 => నేనైతే మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె లేశమాతర్మును 

తకుక్వవాడను కానని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

యోబు 6:6 => ఉపుప్లేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా? గుర్డుడ్లోని తెలుపులో రుచికలదా? 
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యోబు 6:7 => నేను ముటట్నొలల్ని వసుత్వులు నాకు హేయములైనను అవియే నాకు 

భోజనపదారథ్ములాయెను. 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 6:13 => నాలో తార్ణ యేమియు లేదు గదా. శకిత్ ననున్ బొతిత్గా విడిచిపోయెను గదా. 

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

యోబు 34:16 => కావున దీని విని వివేచించుము నా మాటల నాలకింపుము. 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

వచనము 6 

దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు నిరభ్యముగానుందురు వారు 

తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 

యోబు 17:2 => ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్ చేరియునాన్రు వారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా 

కనున్ల కెదురుగానునన్వి. 
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యోబు 17:6 => ఆయన ననున్ జనులలో సామెతకాసప్దముగా చేసియునాన్డు నలుగురు నా 

ముఖముమీద ఉమిమ్వేయుదురు. 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

యోబు 30:1 => ఇపుప్డైతే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్గలవారు ననున్ ఎగతాళి చేయుదురు. వీరి 

తండుర్లు నా మందలు కాయు కుకక్లతో నుండుటకు తగనివారని నేను తలంచియుంటిని. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

యోబు 16:20 => నా సేన్హితులు ననున్ ఎగతాళిచేయుచునాన్రు. నరుని విషయమై యొకడు 

దేవునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు 

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

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 
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మీకా 7:7 => అయినను యెహోవా కొరకు నేను ఎదురుచూచెదను, రక్షణకరత్యగు నా దేవునికొరకు 

నేను కనిపెటిట్యుందును, నా దేవుడు నా పార్రథ్న నాలకించును. 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళి ల్ 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషేష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 
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మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

లూకా 8:53 => ఆమె చనిపోయెనని వారెరిగి ఆయనను అపహసించిరి. 

వచనము 7 

అయినను మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశపకుష్లను విచారించుము అవి 

నీకు తెలియజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 17:5 => నీ మారగ్ములయందు నా నడకలను సిథ్రపరచుకొని యునాన్ను. నాకు కాలు 

జారలేదు. 

కీరత్నలు 94:18 => నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప ననున్ బలపరచుచునన్ది. 

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

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

యోబు 6:5 => అడవిగాడిద గడిడ్చూచి ఓండర్ పెటుట్నా?ఎదుద్ మేతచూచి రంకెవేయునా? 
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యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 123:3 => యెహోవా, మేము అధిక తిరసాక్రము పాలైతివిు అహంకారుల నిందయు 

గరివ్షుఠ్ల తిరసాక్రమును మామీదికి అధికముగా వచిచ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 123:4 => మముమ్ను కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము. 

ఆమోసు 6:1 => సీయోనులో నిరివ్చారముగా నునన్వారికి శర్మ, షోమోర్ను పరవ్తములమీద 

నిశిచ్ంతగా నివసించువారికి శర్మ; ఇశార్యేలువారికి విచారణకరత్లై జనములలో ముఖయ్జనమునకు 

పెదద్లైనవారికి శర్మ 

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

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

మీ సరిహదుద్లకంటె విశాలమైనవి గదా. 

ఆమోసు 6:3 => ఉపదర్వదినము బహుదూరమున నునన్దనుకొని అనాయ్యపు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

మీమధయ్ మీరు పీఠములు సాథ్పింతురు. 

ఆమోసు 6:4 => దంతపు మంచములమీద పరుండుచు, పానుప్లమీద తముమ్ను చాచుకొనుచు, 

మందలో శేర్షఠ్మైన గొఱఱ్పిలల్లను సాలలోని కొర్వివ్న దూడలను వధించి భోజనము చేయుదురు. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 
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లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

యోబు 16:20 => నా సేన్హితులు ననున్ ఎగతాళిచేయుచునాన్రు. నరుని విషయమై యొకడు 

దేవునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 73:2 => నా పాదములు జారుటకు కొంచెమే తపెప్ను నా అడుగులు జార సిదధ్మాయెను. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

వచనము 8 

భూమినిగూరిచ్ ధాయ్నించినయెడల అది నీకు భోధించును సముదర్ములోని చేపలును నీకు దాని 

వివరించును 

యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడ డ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 21:9 => వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము 

వారిమీద పడుటలేదు. 

యోబు 21:10 => వారి గొడుల్ దాటగా తపప్క చూలు కలుగును వారి ఆవులు ఈచుకపోక ఈనును. 

యోబు 21:11 => వారు తమ పిలల్లను మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురు వారి పిలల్లు 

నటనము చేయుదురు. 
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యోబు 21:12 => తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని 

సంతోషించుదురు. 

యోబు 21:13 => వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒకక్క్షణములోనే 

పాతాళమునకు దిగుదురు. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 37:1 => చెడ డ్వారిని చూచి నీవు వయ్సనపడకుము దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని చూచి 

మతస్రపడకుము. 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:12 => ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్ 

చేసికొందురు. 

యిరిమ్యా 5:27 => పంజరము పిటట్లతో నిండియుండునటుల్ వారి యిండుల్ కపటముతో 

నిండియునన్వి, దానిచేతనే వారు గొపప్వారును ఐశవ్రయ్వంతులును అగుదురు. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  
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యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

యోబు 15:13 => దేవునిమీద నీవేల ఆగర్హపడుచునాన్వు? నీ నోటనుండి అటిట్ మాటలేల 

రానిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

Page  of 593 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

వచనము 9 

వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని కలుగజేసెనని 

తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

యోబు 21:29 => దేశమున సంచరించువారిని మీరడుగలేదా? వారు తెలియజేసిన సంగతులు 

మీరు గురుతు పటట్లేదా? 

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

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

యిరిమ్యా 8:7 => ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్ 

గువవ్యు మంగలకతిత్ పిటట్యు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా 

పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 18:3 => మీ దృషిట్కి మృగములుగాను మూఢులుగాను మేమెంచబడుట ఏల? 

సామెతలు 30:24 => భూమిమీద చినన్వి నాలుగు కలవు అయినను అవి మికిక్లి జాఞ్నము గలవి. 

వచనము 10 
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జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి గదా. 

ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 18:3 => మీ దృషిట్కి మృగములుగాను మూఢులుగాను మేమెంచబడుట ఏల? 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

వచనము 11 

అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంపదా? 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

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

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 
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ఆదికాండము 2:1 => ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్ సమసత్ సమూహమును సంపూరిత్ 

చేయబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:51 => ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

యోబు 13:1 => ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను. నా చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 

కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

యెషయా 41:20 => నేను అరణయ్ములో దేవదారు వృక్షమును తుమమ్చెటల్ను గొంజిచెటల్ను 

తైలవృక్షమును నాటించెదను అడవిలో తమాలవృక్షములను సరళవృక్షములను నేరెడి వృక్షములను 

నాటెదను.  

వచనము 12 

వృదుధ్లయొదద్ జాఞ్నమునన్ది, దీరాఘ్యువువలన వివేచన కలుగుచునన్ది. అని మీరు చెపుప్దురు 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

యోబు 27:3 => నా నాయ్యమును పోగొటిట్న దేవుని జీవముతోడు నా పార్ణమును వాయ్కులపరచిన 

సరవ్శకుత్నితోడు 

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

యోబు 34:15 => శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

కీరత్నలు 146:3 => రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రక్షణ కలుగదు వారిని నముమ్కొనకుడి 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 
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సంఖాయ్కాండము 26:51 => ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 

1 రాజులు 17:17 => అటు తరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై 

పార్ణము నిలువజాలనంత వాయ్ధిగలవాడాయెను. 

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

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

వచనము 13 

జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు కలవు. 

యోబు 34:3 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 
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1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

1 పేతురు 2:3 => కొర్తత్గా జనిమ్ంచిన శిశువులను పోలినవారై, నిరమ్లమైన వాకయ్మను పాలవలన 

రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమితత్ము, ఆ పాలను అపేకిష్ంచుడి. 

యోబు 6:30 => నా నోట అనాయ్యముండునా? దురామ్రగ్త రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా? 

2 సమూయేలు 19:35 => నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును 

నేను గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల 

యొకక్యు గాయకురాండర్ యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా 

యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? 

యోబు 6:6 => ఉపుప్లేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా? గుర్డుడ్లోని తెలుపులో రుచికలదా? 

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

వచనము 14 

ఆలోచించుము ఆయన పడగొటట్గా ఎవరును మరల కటట్జాలరు ఆయన మనుషుయ్ని చెరలో 

మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 
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యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

నడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

యోబు 15:7 => మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా 

పుటిట్నవాడవా? 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

యోవేలు 1:2 => పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురసుథ్లారా, మీరందరు చెవియొగిగ్ వినుడి 

ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల దినములలోగాని జరిగినదా?  

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

వచనము 15 

ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని పర్వహింపనియయ్గా అవి 

భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 32:6 => కావున బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు ఈలాగు 

మాటలాడసాగెను నేను పినన్వయసుస్ గలవాడను మీరు బహు వృదుధ్లు ఆ హేతువుచేతను నేను 

భయపడి నా తాతప్రయ్ము మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 
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యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

యోబు 32:9 => వృదుధ్లు మాతర్మే జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు ఒకపుప్డు 

నాయ్యము తెలిసినవారు కారు. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

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

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 28:20 => అటె ల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 

యోబు 28:22 => మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును 

అనును. 

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

యోబు 28:24 => ఆయన భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము కిర్ంది దానినంతటిని 

తెలిసికొనుచునాన్డు. 

యోబు 28:25 => గాలికి ఇంత బరువు ఉండవలెనని ఆయన నియమించినపుప్డు 

పర్మాణమునుబటిట్ జలములకు ఇంత కొలతయని ఆయన వాటిని కొలిచి చూచినపుప్డు 

యోబు 28:26 => వరష్మునకు కటట్డ నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మారగ్ము 

ఏరప్రచినపుప్డు 

యోబు 28:27 => ఆయన దాని చూచి బయలుపరచెను దానిని సాథ్పనచేసి దాని పరిశోధించెను. 
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యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 

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

మితిలేదు. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

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

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  
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సామెతలు 8:14 => ఆలోచన చెపుప్టయు లెసైస్న జాఞ్నము నిచుచ్టయు నా వశము జాఞ్నాధారము 

నేనే, పరాకర్మము నాదే. 

యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

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

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

యోబు 36:24 => మనుషుయ్లు కీరిత్ంచిన ఆయన కారయ్మును మహిమపరచుటకై నీవు 

జాగర్తత్పడుము. 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

వచనము 16 

బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును మోసపుచుచ్వారును ఆయన 

వశమున నునాన్రు. 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడ డ్గింపగలవాడెవడు? 

యెషయా 14:23 => నేను దానిని తుంబోడికి సావ్ధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. 

నాశనమను చీపురుకటట్తో దాని తుడిచివేసెదను అని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:58 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విశాలమైన 

బబులోను పార్కారములు బొతిత్గా పడగొటట్బడును దాని ఉనన్తమైన గుమమ్ములు అగిన్చేత 

కాలిచ్వేయబడును జనములు వృథాగా పర్యాసపడుచునాన్రు అగిన్లో పడుటకై పర్యాసపడుచునాన్రు 

పర్జలు చూచి అలయుచునాన్రు  

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

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

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

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

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 
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వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

1 సమూయేలు 24:18 => ఈ దినమున నీవు నా అపకారమునకు ఉపకారము చేసినవాడవై, 

నాయెడల నీకునన్ ఉపకారబుదిధ్ని వెలల్డిచేసితివి గనుక నీవు నాకంటె నీతిపరుడవు. 

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

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

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

యెషయా 22:22 => నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికార భారమును అతని భుజముమీద ఉంచెదను 

అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు 

రోమీయులకు 11:32 => అందరియెడల కరుణ చూపవలెనని, దేవుడు అందరిని అవిధేయతాసిథ్తిలో 

మూసివేసి బంధించియునాన్డు. 

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

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

సంఖాయ్కాండము 26:51 => ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => వాన కురియకుండ నేను ఆకాశమును మూసివేసినపుప్డే గాని, 

దేశమును నాశనము చేయుటకు మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డే గాని, నా జనులమీదికి తెగులు 

రపిప్ంచినపుప్డే గాని, 
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యోబు 3:23 => మరుగుపడిన మారగ్ము గలవానికిని, దేవుడు చుటుట్కంచె వేసినవానికిని వెలుగు 

ఇయయ్బడనేల? 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

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

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

పర్సంగి 7:13 => దేవుని కిర్యలను ధాయ్నించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు 

చకక్పరచును? 

యిరిమ్యా 13:19 => దకిష్ణదేశ పటట్ణములు మూయబడియునన్వి; వాటిని తెరువగలవాడెవడును 

లేడు; యూదావారందరు చెరపటట్బడిరి; ఏమియు లేకుండ సమసత్ము కొనిపోబడెను.  

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

నీవికను కటట్బడక యుందువు. నేనే మాట యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 5:9 => శికాష్దినమున ఎఫార్యిము పాడైపోవును; నిశచ్యముగా జరుగబోవు దానిని 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు వారికి నేను తెలియజేయుచునాన్ను. 

వచనము 17 

ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. నాయ్యాధిపతులను 

అవివేకులనుగా కనుపరచును. 
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యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

ఆదికాండము 8:1 => దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ 

పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ 

తగిగ్పోయెను. 

ఆదికాండము 8:2 => అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; 

ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

నహూము 1:4 => ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును, నదులనిన్టిని ఆయన 

యెండిపోజేయును, బాషానును కరెమ్లును వాడిపోవును లెబానోను పుషప్ము వాడిపోవును. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 
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యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

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

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

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

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

ఆదికాండము 7:19 => ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

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

వచనము 18 

రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు కటుట్ను. 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

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

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

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

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:12 => జబహు సలుమ్నాన్యు పారిపోయినపుప్డు అతడు వారిని తరిమి 

మిదాయ్ను ఇదద్రు రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను పటుట్కొని ఆ సేననంతను చెదరగొటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబా ష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

1 రాజులు 20:28 => అపుప్డు దైవజనుడైన యొకడు వచిచ్ ఇశార్యేలు రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా సిరియనులు యెహోవా కొండలకు దేవుడేగాని లోయలకు దేవుడు కాడని 

అనుకొందురు; అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఈ గొపప్ 

సమూహమంతయు నీచేతికి అపప్గించెదను. 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 15:31 => వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే 

వారికి ఫలమగును. 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

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

నామము సుత్తినొందునుగాక. 
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2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

వచనము 19 

యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా నాటుకొనినవారిని ఆయన 

పడగొటుట్ను. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబా ష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబా ష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

యెషయా 19:13 => సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ 

గోతర్ నిరావ్హకులు అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 
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యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

వచనము 20 

వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషేష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:14 => ఇదియైన తరువాత అతడు దావీదు పటట్ణము బయట గిహోనుకు 

పడమరగా లోయయందు మతస్య్పు గుమమ్ము వరకు ఓపెలు చుటుట్ను బహు ఎతుత్గల గోడను 

కటిట్ంచెను. మరియు యూదా దేశములోని బలమైన పటట్ణములనిన్టిలోను సేనాధిపతులను ఉంచెను. 

యిరిమ్యా 52:31 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన ముపప్ది యేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువదియైదవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తన 

యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రమున యూదారాజైన యెహోయాకీనునకు దయచూపి, 

బందీగృహములోనుండి అతని తెపిప్ంచి 

యిరిమ్యా 52:32 => అతనితో దయగా మాటలాడి అతనితోకూడ బబులోనులోనుండు రాజుల 

సింహాసనముకంటె ఎతత్యిన సింహాసనము అతనికి నియమించెను. 

యిరిమ్యా 52:33 => మరియు అతడు తన బందీగృహ వసత్రములు తీసివేసి వేరు వసత్రములు 

ధరించికొని తన జీవితకాలమంతయు ఎవీలెమ్రోదకు సనిన్ధిని భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:34 => మరియు అతడు చనిపోవువరకు అతడు బర్తికిన దినములనిన్యు అనుదినము 

అతని పోషణకై బబులోను రాజుచేత భోజనపదారథ్ములు ఇయయ్బడుచుండెను. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

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

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

యోబు 30:11 => ఆయన నా తార్డు విపిప్ ననున్ బాధించెను కావున వారు నాకు లోబడక కళె ల్ము 

వదలించుకొందురు. 

యెషయా 5:27 => వారిలో అలసినవాడైనను తొటిర్లుల్వాడైనను లేడు. వారిలో ఎవడును నిదర్పోడు 

కునుకడు వారి నడికటుట్ విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు. 

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

వచనము 21 

అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

యెహోషువ 10:24 => వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళి ల్వచిచ్న 

యోధుల అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా 

వారు దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 
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యెహోషువ 10:42 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము 

చేయుచుండెను గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే 

పటుట్కొనెను. 

1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

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

తరువాత 

యెషయా 37:38 => అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు మొర్కుక్చుండగా అతని 

కుమారులైన అదర్మెమ్లెకును షెరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి ఆరారాతు దేశములోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోయిరి. అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఎసరహ్దో ద్ను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

Page  of 616 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:17 => హాసోరు రాజైన యాబీనుకును కయీనీయుడైన హెబెరు వంశసుథ్లకును 

సమాధానము కలిగియుండెను గనుక సీసెరా కాలినడకను కయీనీయుడగు హెబెరు భారయ్యైన 

యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

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

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

వచనము 22 

చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 
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సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషుట్లు. 

యోబు 12:24 => భూజనుల అధిపతుల వివేచనను ఆయన నిరరథ్క పరచును తోర్వలేని 

మహారణయ్ములో వారిని తిరుగులాడ చేయును. 

యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

యోబు 32:9 => వృదుధ్లు మాతర్మే జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు ఒకపుప్డు 

నాయ్యము తెలిసినవారు కారు. 

యోబు 39:17 => దేవుడు దానిని తెలివిలేనిదిగా జేసెను ఆయన దానికి వివేచనాశకిత్ ననుగర్హించి 

యుండలేదు. 

యెషయా 3:1 => ఆలకించుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పోషణమును 

పోషణాధారమును అనోన్దకముల ఆధారమంతయు పోషణమంతయు 

యెషయా 3:2 => శూరులను యోధులను నాయ్యాధిపతులను పర్వకత్లను 

యెషయా 3:3 => సోదెకాండర్ను పెదద్లను పంచాదశాధిపతులను ఘనత వహించినవారిని 

మంతుర్లను శిలప్శాసత్రములను ఎరిగినవారిని మాంతిర్కులను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాదేశములోనుండియు తీసివేయును. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:51 => ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

వచనము 23 

జనములను విసత్రింపజేయును నిరూమ్లముచేయును సరిహదుద్లను విశాలపరచును జనములను 

కొనిపోవును. 

నిరగ్మకాండము 8:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ పొలిమేరలనిన్టిని 

కపప్లచేత బాధించెదను. 

నిరగ్మకాండము 16:24 => మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు ఉదయము వరకు దానిని ఉంచుకొనిరి, 

అది కంపుకొటట్లేదు, దానికి పురుగు పటట్లేదు. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 

2 రాజులు 9:26 => అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నిశచ్యముగా నాబోతు రకత్మును 

వాని కుమారుల రకత్మును నినన్టి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను దానికి 

పర్తికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. కాబటిట్ నీవు యెహోవా మాటచొపుప్న అతని ఎతిత్ 

యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళి ల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

2 రాజులు 9:35 => వారు దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును 

అరచేతులును తపప్ మరి ఏమియు కనబడలేదు. 
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2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 

2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

కీరత్ నలు 1 0 7 : 4 0 = > రాజులను తృణీకరించుచు తోర్వలేని యెడారిలో వారిని 

తిరుగులాడజేయువాడు. 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యెషయా 24:21 => ఆ దినమున యెహోవా ఉనన్త సథ్లమందునన్ ఉనన్త సథ్ల సమూహమును 

భూమిమీదనునన్ భూరాజులను దండించును 

యెషయా 24:22 => చెరపటట్పడినవారు గోతిలో చేరచ్బడునటుల్గా వారు చేరచ్బడి చెరసాలలో 

వేయబడుదురు బహుదినములైన తరువాత వారు దరిశ్ంపబడుదురు. 

యెషయా 37:38 => అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు మొర్కుక్చుండగా అతని 

కుమారులైన అదర్మెమ్లెకును షెరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి ఆరారాతు దేశములోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోయిరి. అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఎసరహ్దో ద్ను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 
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దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

యెషయా 5:27 => వారిలో అలసినవాడైనను తొటిర్లుల్వాడైనను లేడు. వారిలో ఎవడును నిదర్పోడు 

కునుకడు వారి నడికటుట్ విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు. 

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 22:21 => అతనికి నీ చొకాక్యిని తొడిగించి నీ నడికటుట్చేత ఆతని బలపరచి నీ 

అధికారమును అతనికిచెచ్దను; అతడు యెరూషలేము నివాసులకును యూదా వంశసుథ్లకును 

తండిర్యగును.  

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

యోబు 30:11 => ఆయన నా తార్డు విపిప్ ననున్ బాధించెను కావున వారు నాకు లోబడక కళె ల్ము 

వదలించుకొందురు. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యెషయా 23:10 => తరీ ష్షు కుమారీ, నీ దేశమునకిక నడికటుట్ లేకపోయెను నైలునది 

పర్వహించునటుల్ దానిమీద పర్వహించుము. 

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

వచనము 24 

భూజనుల అధిపతుల వివేచనను ఆయన నిరరథ్క పరచును తోర్వలేని మహారణయ్ములో వారిని 

తిరుగులాడ చేయును. 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

యోబు 28:20 => అటె ల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 
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యోబు 28:22 => మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును 

అనును. 

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

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

మతత్యి 10:26 => కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు, 

రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

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

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

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

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 
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యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

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

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

యోబు 28:3 => మనుషుయ్లు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను 

మరణాంధకారములోను ఉండు రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు సంచరింతురు. 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

వచనము 25 

వారు వెలుగులేక చీకటిలో తడబడుచుందురు మతుత్గొనినవాడు తూలునటుల్ ఆయన వారిని 

తూలచేయును. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:20 => దేవుడు ఆ మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసత్రించి మికిక్లి 

పర్బలెను. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 
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యెషయా 9:3 => నీవు జనమును విసత్రింపజేయుచునాన్వు వారి సంతోషమును వృదిధ్పరచుచునాన్వు 

కోతకాలమున మనుషుయ్లు సంతోషించునటుల్ దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనువారు సంతోషించునటుల్ 

వారు నీ సనిన్ధిని సంతోషించుచునాన్రు.  

యెషయా 26:15 => యెహోవా, నీవు జనమును వృదిధ్ చేసితివి జనమును వృదిధ్ చేసితివి. 

దేశముయొకక్ సరిహదుద్లను విశాలపరచి నినున్ నీవు మహిమపరచుకొంటివి. 

యెషయా 27:6 => రాబోవు దినములలో యాకోబు వేరుపారును ఇశార్యేలు చిగిరిచ్ పూయును. 

వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు.  

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

యిరిమ్యా 30:19 => వాటిలో కృతజఞ్తా సోత్తర్ములను సంభర్మపడువారి సవ్రమును వినబడును, 

జనులు తకుక్వమంది కాకుండ నేను వారిని విసత్రింపజేసెదను, అలుప్లు కాకుండ నేను వారిని 

ఘనులుగా జేసెదను. 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

జెకరాయ్ 10:8 => నేను వారిని విమోచించియునాన్ను గనుక వారిని ఈల వేసి పిలిచి సమకూరెచ్దను, 

మునుపు విసత్రించినటుల్ వారు విసత్రించుదురు. 
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వచనము 1 

ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను. నా చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

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

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

హోషేయ 7:11 => ఎఫార్యిము బుదిధ్లేని పిరికి గుండెగల గువవ్యాయెను; వారు ఐగుపీత్యులను 

పిలుచుకొందురు. అషూష్రీయులయొదద్కు పోవుదురు. 

కీరత్నలు 107:4 => వారు అరణయ్మందలి యెడారితోర్వను తిరుగులాడుచుండిరి. నివాసపురమేదియు 

వారికి దొరుకకపోయెను. 
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కీరత్ నలు 1 0 7 : 4 0 = > రాజులను తృణీకరించుచు తోర్వలేని యెడారిలో వారిని 

తిరుగులాడజేయువాడు. 

ఆదికాండము 1:2 => భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

వచనము 2 

మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము గలవాడను కాను. 

యోబు 5:14 => పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ 

మధాయ్హన్కాలమున వారు తడువులాడుదురు 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

యెషయా 59:10 => గోడ కొరకు గుర్డిడ్వారివలె తడవులాడుచునాన్ము కనున్లు లేనివారివలె 

తడవులాడుచునాన్ము సంధయ్చీకటియందువలెనే మధాయ్హన్కాలమున కాలుజారి పడుచునాన్ము బాగుగ 

బర్తుకుచునన్వారిలోనుండియు చచిచ్నవారివలె ఉనాన్ము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 
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1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

కీరత్నలు 107:27 => మతుత్లైన వారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొరుల్చు ఇటు అటు 

తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.  

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

యెషయా 24:20 => భూమి మతుత్నివలె కేవలము తూలుచునన్ది పాకవలె ఇటు అటు ఊగుచునన్ది 

దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉనన్ది అది పడి యికను లేవదు. భయంకరమైన వరత్మానము 

విని పారిపోవువాడు గుంటలో పడును గుంటను తపిప్ంచుకొనువాడు ఉరిలో చికుక్ను. 

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

తెలియదు. 

వచనము 3 

నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ 

పర్వహింపజేయువాడు. 

యోబు 5:11 => అటుల్ ఆయన దీనులను ఉనన్తసథ్లములలో నుంచును దుఃఖపడువారిని 

కేష్మమునకు లేవనెతుత్ను. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 
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యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

యోబు 5:14 => పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ 

మధాయ్హన్కాలమున వారు తడువులాడుదురు 

యోబు 5:15 => బలాఢుయ్ల నోటి ఖడగ్మునుండి, వారిచేతిలోనుండి ఆయన దరిదుర్లను రకిష్ంచును. 

యోబు 5:16 => కావున బీదలకు నిరీక్షణ కలుగును అకర్మము నోరు మూసికొనును. 

యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

యోబు 12:11 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంపదా? 

యోబు 12:12 => వృదుధ్లయొదద్ జాఞ్నమునన్ది, దీరాఘ్యువువలన వివేచన కలుగుచునన్ది. అని 

మీరు చెపుప్దురు 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

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

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

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

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 
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యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 

యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

యోబు 12:23 => జనములను విసత్రింపజేయును నిరూమ్లముచేయును సరిహదుద్లను 

విశాలపరచును జనములను కొనిపోవును. 

యోబు 12:24 => భూజనుల అధిపతుల వివేచనను ఆయన నిరరథ్క పరచును తోర్వలేని 

మహారణయ్ములో వారిని తిరుగులాడ చేయును. 

యోబు 12:25 => వారు వెలుగులేక చీకటిలో తడబడుచుందురు మతుత్గొనినవాడు తూలునటుల్ 

ఆయన వారిని తూలచేయును. 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 
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యోబు 4:12 => నాకొకమాట రహసయ్ముగా తెలుపబడెను నా చెవిలో ఒకడు గుసగుసలాడినటుట్గా 

అది నాకు వినబడెను. 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 15:17 => నా మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతును నేను చూచినదానిని నీకు 

వివరించెదను. 

యోబు 15:18 => జాఞ్నులు తమ పితరులయొదద్ నేరుచ్కొని మరుగుచేయక చెపిప్న బోధను నీకు 

తెలిపెదను. 

కీరత్నలు 78:3 => మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

వచనము 4 

మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 
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యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

యోబు 34:35 => యోబు తెలివిమాలిన మాటలాడుచునాన్డు. అతని మాటలు బుదిధ్హీనమైనవి 

యోబు 35:16 => నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను 

విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

యోబు 37:2 => ఆయన సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళుల్ ధవ్ని 

నాలకించుడి. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక 

యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు 

అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 11:5 => నేనైతే మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె లేశమాతర్మును 

తకుక్వవాడను కానని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

యోబు 6:13 => నాలో తార్ణ యేమియు లేదు గదా. శకిత్ ననున్ బొతిత్గా విడిచిపోయెను గదా. 

యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 

యోబు 34:16 => కావున దీని విని వివేచించుము నా మాటల నాలకింపుము. 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

వచనము 5 

మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 
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యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 9:35 => అపుప్డు ఆయనకు భయపడక నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను అటిట్వాడను 

కాననుకొనుచునాన్ను. 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  
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యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

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

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 41:21 => వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని 

యాకోబు రాజు చెపుప్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

మీకా 6:2 => తన జనులమీద యెహోవాకు వాయ్జెయ్ము కలదు, ఆయన ఇశార్యేలీయులమీద 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు; నిశచ్లములై భూమికి పునాదులుగా ఉనన్ పరవ్తములారా, యెహోవా ఆడు 

వాయ్జెయ్ము ఆలకించుడి.  

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 
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యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

వచనము 6 

దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యోబు 5:1 => నీవు మొరలిడినయెడల నీకు ఉతత్రమీయగలవాడెవడైన నుండునా? 

పరిశుదద్దూతలలో ఎవనితటుట్ తిరుగుదువు? 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  
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యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

యోబు 18:9 => బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

యోబు 18:10 => వారిని చికిక్ంచుకొనుటకై ఉరి నేలను ఉంచబడును వారిని పటుట్కొనుటకై తోర్వలో 

ఉచుచ్ పెటట్బడును. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 18:12 => వారి బలము కీష్ణించిపోవును వారిని కూలుచ్టకు ఆపద కాచియుండును. 

యోబు 18:13 => అది వారి దేహ అవయవములను భకిష్ంచును మరణజేయ్షుఠ్డు వారి 

అవయవములను భకిష్ంచును. 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 
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యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 18:20 => తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు 

పూరవ్ముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 

యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 21:28 => అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ నునన్ది? భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము 

ఎకక్డ ఉనన్ది అని మీరడుగుచునాన్రే. 

యోబు 21:29 => దేశమున సంచరించువారిని మీరడుగలేదా? వారు తెలియజేసిన సంగతులు 

మీరు గురుతు పటట్లేదా? 

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

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

యోబు 21:31 => వారి పర్వరత్ననుబటిట్ వారితో ముఖాముఖిగా మాటలనగలవాడెవడు? వారు 

చేసినదానిని బటిట్ వారికి పర్తికారము చేయువాడెవడు? 

యోబు 21:32 => వారు సమాధికి తేబడుదురు సమాధి శర్దధ్గా కావలి కాయబడును 

యోబు 21:33 => పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు 

వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 
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యోబు 21:34 => మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో 

మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ జూచెదరు? 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 

యోబు 22:12 => దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు కాడా?నక్షతర్ముల ఔనన్తయ్మును చూడుము 

అవి ఎంతపైగా నునన్వి? 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 
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యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

యోబు 22:19 => మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ 

కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 
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నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

కీరత్నలు 119:69 => గరివ్షుఠ్లు నా మీద అబదధ్ము కలిప్ంచుదురు అయితే పూరణ్హృదయముతో 

నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యిరిమ్యా 6:14 => సమాధానములేని సమయమున సమాధానము సమాధానమని చెపుప్చు, నా 

పర్జలకునన్ గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 8:22 => గిలాదులో గుగిగ్లము ఏమియు లేదా? అకక్డ ఏ వైదుయ్డును లేడా? నా జనులకు 

సవ్సథ్త ఎందుకు కలుగకపోవుచునన్ది? 

యిరిమ్యా 30:13 => నీ పాపములు విసత్రింపగా శతుర్వు కొటిట్నటుల్ నీ గొపప్ దోషమునుబటిట్ నేను 

నీకు కఠినశిక్షచేసి నినున్ గాయపరచియునాన్ను; కాగా నీ పక్షమున వాయ్జెయ్మాడువాడెవడును లేడు, నీ 

గాయములకు చికితస్ చేయదగిన మందు నీకు లేదు.  

యిరిమ్యా 46:11 => ఐగుపుత్ కుమారీ, కనయ్కా, గిలాదునకు వెళి ల్ గుగిగ్లము తెచుచ్కొనుము 

విసాత్రమైన ఔషధములు తెచుచ్కొనుట వయ్రథ్మే నీకు చికితస్ కలుగదు 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

హోషేయ 5:13 => తాను రోగి యవుట ఎఫార్యిము చూచెను, తనకు పుండు కలుగుట యూదా 

చూచెను అపుప్డు ఎఫార్యిము అషూష్రీయులయొదద్కు పోయెను, రాజైన యారేబును పిలుచుకొనెను. 

అయితే అతడు నినున్ సవ్సథ్పరచజాలడు, నీ పుండు బాగు చేయజాలడు. 

మారుక్ 2:17 => యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను 

పాపులనే పిలువ వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 5:26 => తనకు కలిగినదంతయు వయ్యము చేసికొని, యెంతమాతర్మును పర్యోజనములేక 

మరింత సంకటపడెను. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

నెహెమాయ్ 6:8 => ఈ పని చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదుమనుకొని వారందరు మముమ్ను 

బెదరింప జూచిరి గాని 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 6:28 => దయచేసి నావైపు చూడుడి, మీ ముఖము ఎదుట నేను అబదధ్మాడుదునా? 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 15:3 => వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత 

వాదింపదగునా? 

యోబు 21:34 => మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో 

మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ జూచెదరు? 

యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  
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దానియేలు 5:10 => రాజునకును అతని యధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలిసికొని విందు 

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 

జెకరాయ్ 10:2 => గృహదేవతలు వయ్రథ్మైన మాటలు పలికిరి, సోదెగాండర్కు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు 

కలిగినవి, మోసముతో కలలకు భావము చెపిప్రి, మాయగల భావములు చెపిప్ ఓదారిచ్రి. కాబటిట్ 

గొఱఱ్లమంద తిరుగులాడునటుల్ జనులు తిరుగులాడిరి, కాపరి లేక బాధనొందిరి. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 

వచనము 7 

దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు మోసములు 

పలుకుదురా? 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 
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యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

సామెతలు 17:28 => ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జాఞ్ని అని యెంచబడును 

అటిట్వాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.  

పర్సంగి 5:3 => విసాత్రమైన పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్ మాటలు పలుకువాడు 

బుదిధ్హీనుడగును. 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 

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

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 15:3 => వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత 

వాదింపదగునా? 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 15:17 => నా మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతును నేను చూచినదానిని నీకు 

వివరించెదను. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 
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యోబు 32:16 => కాగా వారికనేమియు పర్తుయ్తత్రము చెపప్కయునాన్రు వారు మాటలాడకపోవుట 

చూచి నేను ఊరకుందునా? 

వచనము 8 

ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు వాదింతురా? 

యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

యోబు 33:1 => యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

యోబు 33:2 => ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

యోబు 34:2 => జాఞ్నులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగుగ్డి 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

యోబు 13:17 => నా వాజూమ్లమును శర్దధ్గా ఆలకించుడి నా పర్మాణవాకయ్ములు మీ చెవులలో 

చొరనీయుడి. 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 
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యోబు 15:17 => నా మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతును నేను చూచినదానిని నీకు 

వివరించెదను. 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 33:31 => యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను 

మాటలాడెదను. 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

వచనము 9 

ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట మీకు కేష్మమా? లేక ఒకడు నరులను మోసముచేయునటుల్ మీరు 

ఆయనను మోసము చేయుదురా? 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 17:5 => ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా ఇచుచ్నో వాని పిలల్ల కనున్లు 

కీష్ణించును. 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 
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యోబు 32:22 => ముఖసుత్తి చేయుట నాచేత కాదు అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు 

ననున్ శీఘర్ముగా నిరూమ్లము చేయును. 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

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

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

ఆదికాండము 27:20 => అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, ఇంత శీఘర్ముగా అది నీకెటుల్ దొరికెనని 

అడుగగా అతడు నీ దేవుడైన యెహోవా నా యెదుటికి దాని రపిప్ంచుటచేతనే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:24 => ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే 

అనెను.  

ఆదికాండము 27:35 => అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 
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2 రాజులు 10:18 => తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్ వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

అహాబు బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను అధికముగా పూజ 

చేయబోవుచునాన్ను, 

2 రాజులు 10:19 => కావున ఒకడైనను తపప్కుండ బయలు పర్వకత్లనందిరిని వాని భకుత్లనందరిని 

వారి యాజకులనందరిని నాయొదద్కు పిలువనంపించుడి; నేను బయలునకు గొపప్ బలి 

అరిప్ంపబోవుచునాన్ను గనుక రానివాడెవడో వాని బర్దుకనియయ్నని చెపెప్ను. అయితే బయలునకు 

మొర్కుక్వారిని నాశనము చేయుటకై అతడు ఈ పర్కారము కపటోపాయము చేసెను. 

యోబు 19:29 => మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుడి తీరుప్ కలుగునని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఉగర్తకు 

తగిన దోషములకు శిక్ష నియమింపబడును. 

యోబు 27:4 => నిశచ్యముగా నా పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదు నా నాలుక మోసము 

నుచచ్రించుటలేదు. 

యోబు 36:2 => కొంతసేపు ననున్ ఓరుచ్కొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా 

దేవుని పక్షముగా నేనింకను మాటలాడవలసియునన్ది. 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

సామెతలు 30:6 => ఆయన మాటలతో ఏమియు చేరచ్కుము ఆయన నినున్ గదిద్ంచునేమో అపుప్డు 

నీవు అబదిధ్కుడవగుదువు. 

మతత్యి 26:10 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఈ సతరీ నా విషయమై యొక మంచి కారయ్ము 

చేసెను; ఈమెను మీరేల తొందరపెటుట్చునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

వచనము 10 
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మీరు రహసయ్ముగా పక్షపాతము చూపినయెడల నిశచ్యముగా ఆయన మిముమ్ను గదిద్ంచును. 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 23:3 => వాయ్జెయ్మాడువాడు బీదవాడైనను వానియెడల పక్షపాతముగా 

నుండకూడదు. 

సామెతలు 24:23 => ఇవియు జాఞ్నులు చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో పక్షపాతము 

చూపుట ధరమ్ము కాదు 

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

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 27:24 => ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే 

అనెను.  

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 36:2 => కొంతసేపు ననున్ ఓరుచ్కొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా 

దేవుని పక్షముగా నేనింకను మాటలాడవలసియునన్ది. 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 
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గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

వచనము 11 

ఆయన పర్భావము మిముమ్ను భయపెటట్దా? ఆయన భయము మీ మీదికి రాదా? 

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యోబు 17:2 => ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్ చేరియునాన్రు వారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా 

కనున్ల కెదురుగానునన్వి. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 
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యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

వచనము 12 

మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె సామెతలు. మీ వాదములు మంటివాదములు 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 
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యాకోబు 2:9 => మీరు పక్షపాతము గలవారైతే ధరమ్శాసత్రమువలన అపరాధులని తీరచ్బడి పాపము 

చేయువారగుదురు. 

వచనము 13 

నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

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

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

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 
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యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదుధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళి ల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

వచనము 14 

నేనెందుకు నా పార్ణమును ఎరగా చేసికొనవలెను? చేసికొననుగాని పార్ణమునకు తెగించి 

మాటలాడెదను 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

కీరత్నలు 34:16 => దుష కిర్యలు చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి కొటిట్వేయుటకై 

యెహోవా సనిన్ధి వారికి విరోధముగా నునన్ది.  

కీరత్నలు 102:12 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము సింహాసనాసీనుడవు నీ నామసమ్రణ 

తరతరములుండును. 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 
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సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

యెషయా 26:14 => చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని 

దండించి నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచివేసితివి. 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

వచనము 15 

ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన సనిన్ధిని నా పర్వరత్న 

నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 
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యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యోబు 1:2 => అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

వచనము 16 

ఇదియు నాకు రక్షణారథ్మైనదగును భకిత్హీనుడు ఆయన సనిన్ధికి రాతెగింపడు. 

యోబు 18:4 => కోపముచేత నినున్ నీవు చీలుచ్కొనువాడా, నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా 

చేయబడునా? నీ నిమితత్ము కొండ దాని సాథ్నము తపుప్నా? 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 
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యెషయా 9:20 => కుడిపర్కక్న ఉనన్దాని పటుట్కొందురు గాని ఇంకను ఆకలిగొని యుందురు; 

ఎడమపర్కక్న ఉనన్దాని భకిష్ంచుదురు గాని ఇంకను తృపిత్పొందక యుందురు వారిలో పర్తివాడు తన 

బాహువును భకిష్ంచును 

యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

నాయ్యాధిపతులు 12:3 => నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము 

చేయపోతిని. అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు మీరేల నేడు 

వచిచ్తిరనెను. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

1 సమూయేలు 28:21 => అపుప్డు ఆ సతరీ సౌలు దగగ్రకువచిచ్, అతడు బహుగా కలవరపడుట 

చూచినా యేలినవాడా, నీ దాసినైన నేను నీ ఆజఞ్కు లోబడి నా పార్ణము నాచేతిలో పెటుట్కొని నీవు 

నాతో సెలవిచిచ్న మాటలను విని అటుల్ చేసితిని. 

కీరత్నలు 119:109 => నా పార్ణము ఎలల్పుప్డు నా అరచేతిలో ఉనన్ది. అయినను నీ ధరమ్శాసత్రమును 

నేను మరువను. 

వచనము 17 

నా వాజూమ్లమును శర్దధ్గా ఆలకించుడి నా పర్మాణవాకయ్ములు మీ చెవులలో చొరనీయుడి. 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 
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యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

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

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

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

యోబు 19:28 => జరిగినదాని కారణము నాలోనే ఉనన్దనుకొని మీరు మేము వానిని ఎటుల్ 

తరిమెదమా అని తలంచినయెడల 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

Page  of 658 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 
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యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 రాజులు 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 
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యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

యోబు 35:15 => ఆయన కోపముతో దండింపక పోయినందునను నిశచ్యముగా 

దురహంకారమును ఆయన గురిత్ంపక పోయినందునను  

యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 

కీరత్నలు 39:7 => పర్భువా, నేను దేనికొరకు కనిపెటుట్కొందును? నినేన్ నేను నముమ్కొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 42:5 => నా పార్ణమా, నీవు ఏల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకరత్ అనియు నా దేవుడనియు చెపుప్కొనుచు 

ఇంకను నేను ఆయనను సుత్తించెదను.  

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

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 71:14 => నేను ఎలల్పుప్డు నిరీకిష్ంతును నేను మరి యెకుక్వగా నినున్ కీరిత్ంతును 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 138:7 => నేను ఆపదలలో చికుక్బడియునన్ను నీవు ననున్ బర్దికించెదవు నా శతుర్వుల 

కోపమునుండి ననున్ రకిష్ంచుటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు నీ కుడిచేయి ననున్ రకిష్ంచును. 
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సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:24 => యెహోవా నా భాగమని నేననుకొనుచునాన్ను ఆయనయందు నేను 

నమిమ్క యుంచుకొనుచునాన్ను.  

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

యోనా 2:1 => ఆ మతస్య్ము కడుపులోనుండి యోనా యెహోవాను ఈలాగున పార్రిథ్ంచెను. 

హబకూక్కు 3:18 => నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకరత్యైన నా దేవునియందు 

నేను సంతో షించెదను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

గలతీయులకు 6:4 => పర్తివాడును తాను చేయు పనిని పరీకిష్ంచి చూచుకొనవలెను; అపుప్డు 

ఇతరునిబటిట్ కాక తననుబటిట్యే అతనికి అతిశయము కలుగును. 

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

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 
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వచనము 18 

ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా కనబడుదునని నాకు 

తెలియును. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

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

కదలింపబడను. 

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

యాశర్యము దేవునియందేయునన్ది. 

కీరత్నలు 118:14 => యెహోవా నా దురగ్ము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణాధారమాయెను. 

కీరత్నలు 118:21 => నీవు నాకు రక్షణాధారుడవై నాకు ఉతత్రమిచిచ్యునాన్వు నేను నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యిరిమ్యా 3:23 => నిశచ్యముగా కొండలమీద జరిగినది మోసకరము, పరవ్తములమీద చేసిన 

ఘోష నిష పర్యోజనము, నిశచ్యముగా మా దేవుడైన యెహోవావలన ఇశార్యేలునకు రక్షణ 

కలుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 
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యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

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

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

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

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

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

వచనము 19 

నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను నోరుమూసికొని పార్ణము 

విడిచెదను. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 33:1 => యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

వచనము 20 

ఈ రెండు పనులు మాతర్ము నాకు చేయకుము అపుప్డు నేను నీకు విముఖుడనై యుండను. 
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యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 40:7 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేసెదను నీవు 

పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 40:7 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేసెదను నీవు 

పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  
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2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

వచనము 21 

నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

యోబు 19:5 => మిమమ్ను మీరు నామీద హెచిచ్ంచుకొందురా? నా నేరము నామీద మీరు 

మోపుదురా? 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యోబు 33:7 => నావలని భయము నినున్ బెదరించదు నా చెయియ్ నీమీద బరువుగా నుండదు. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యెషయా 50:7 => పర్భువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయువాడు గనుక నేను సిగుగ్పడలేదు 

నేను సిగుగ్పడనని యెరిగి నా ముఖమును చెకుముకిరాతివలె చేసికొంటిని.  

యెషయా 50:8 => ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసనున్డైయునాన్డు నాతో 

వాయ్జెయ్మాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వాయ్జెయ్మాడుదము నా పర్తివాది యెవడు? అతని 

నాయొదద్కు రానిముమ్.  
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రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

యోబు 20:2 => ఆలాగున నీవు చెపిప్నందుకు నాయందలి ఆతురత తగిన పర్తుయ్తత్రము 

సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

వచనము 22 

అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 9:35 => అపుప్డు ఆయనకు భయపడక నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను అటిట్వాడను 

కాననుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 
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ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

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

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

వచనము 23 

నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు తెలియజేయుము. 

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

యోబు 13:11 => ఆయన పర్భావము మిముమ్ను భయపెటట్దా? ఆయన భయము మీ మీదికి రాదా? 

యోబు 33:7 => నావలని భయము నినున్ బెదరించదు నా చెయియ్ నీమీద బరువుగా నుండదు. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:30 => దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై 

దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 
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యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

కీరత్నలు 39:10 => నీవు పంపిన తెగులు నా మీదనుండి తొలగింపుము. నీచేతి దెబబ్వలన నేను 

కీష్ణించుచునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:8 => సీయోను కుమారియొకక్ పార్కారములను పాడుచేయుటకు యెహోవా 

ఉదేద్శించెను నాశనము చేయుటకు తన చెయియ్ వెనుకతీయక ఆయన కొలనూలు సాగలాగెను. 

పర్హరియు పార్కారమును దీనిగూరిచ్ మూలుగ్చునన్వి అవి యేకరీతిగా కీష్ణించుచునన్వి.  

యెహెజేక్లు 20:22 => అయితే నేను పర్తయ్క్షమైన అనయ్జనుల మధయ్ నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ ఏ జనులలోనుండి వారిని రపిప్ంచితినో ఆ జనులు చూచుచుండగా నా హసత్ము 

వెనుకకు తీసి నా వాగాద్నము నెరవేరిచ్తిని.  

వచనము 24 

నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా ఎంచుచునాన్వు? 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 
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యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 14:15 => ఆలాగుండినయెడల నీవు పిలిచెదవు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను నీ 

హసత్కృతయ్ము ఎడల నీకు ఇషట్ము కలుగును. 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 40:7 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేసెదను నీవు 

పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 
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వచనము 25 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకును నీవు వేధించెదవా? ఎండిపోయిన చెతత్ను తరుముదువా? 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

కీరత్నలు 44:20 => మా దేవుని నామమును మేము మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ 

మాచేతులు చాపియునన్యెడల 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

యోబు 36:9 => అపుప్డు వారు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని ఆయన వారి వారి కారయ్ములను వారి 

వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును. 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

కీరత్నలు 26:2 => యెహోవా, ననున్ పరిశీలించుము, ననున్ పరీకిష్ంచుము నా అంతరిందిర్యములను 

నా హృదయమును పరిశోధించుము. 

వచనము 26 

నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియునాన్వు నా బాలయ్కాలపు పాపములను నాకు సావ్సథ్య్ముగా నీవు 

విధించియునాన్వు 
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యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

యోబు 29:2 => పూరవ్కాలమున నునన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు దేవుడు ననున్ 

కాపాడుచుండిన దినములలో ఉనన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు  

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

కీరత్నలు 10:1 => యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచుచునాన్వు? ఆపతాక్లములలో 

నీవెందుకు దాగియునాన్వు? 

కీరత్నలు 13:1 => యెహోవా, ఎనాన్ళల్వరకు ననున్ మరచిపోవుదువు? నితయ్ము మరచెదవా? 

నాకెంతకాలము విముఖుడవై యుందువు? 

కీరత్నలు 44:24 => నీ ముఖమును నీ వేల మరుగుపరచియునాన్వు? మా బాధను మాకు కలుగు 

హింసను నీవేల మరచియునాన్వు?  

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

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

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

తరతరములకు తపిప్పోయెనా? 

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

కీరత్నలు 88:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ విడుచుట యేల? నీ ముఖము నాకు చాటు చేయుట 

యేల? 

యెషయా 8:17 => యాకోబు వంశమునకు తన ముఖమును మరుగుచేసికొను యెహోవాను 

నముమ్కొను నేను ఎదురుచూచుచునాన్ను ఆయన కొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను. 

Page  of 672 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

యోబు 19:11 => ఆయన నామీద తన కోపమును రగులబెటెట్ను ననున్ తన శతుర్వులలో ఒకనిగా 

ఎంచెను. 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

1 సమూయేలు 28:16 => అందుకు సమూయేలు యెహోవా నినున్ ఎడబాసి నీకు పగవాడు కాగా 

ననున్ అడుగుటవలన పర్యోజనమేమి? 

విలాపవాకయ్ములు 2:5 => పర్భువు శతుర్వాయెను ఆయన ఇశార్యేలును నిరూమ్లము చేసియునాన్డు 

దాని నగరులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు దాని కోటలను పాడుచేసియునాన్డు యూదాకుమారికి 

అధిక దుఃఖపర్లాపములను ఆయన కలుగజేసియునాన్డు.  

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

బుదిధ్చెపుప్డి. 

ఆదికాండము 42:14 => అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

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

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

యిరిమ్యా 30:14 => నీ సేన్హితులందరు నినున్ మరచియునాన్రు, వారు నినున్గూరిచ్ విచారింపరు. 

వచనము 27 

బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ 

చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  
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యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

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

ఉండునటుల్ ఆయన కోపపడి వారికి వేదనలు నియమించుట అరుదు గదా. 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 83:13 => నా దేవా, సుడి తిరుగు ధూళివలెను గాలి యెదుటి వగుడాకులవలెను వారిని 

చేయుము 

కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

వచనము 28 

మురిగి కీష్ణించుచునన్ వానిచుటుట్ చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువంటివాని చుటుట్ గిఱిగీసి వానిని 

కనిపెటుట్చునాన్వు. 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

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

మారా అనుడి. 

కీరత్నలు 88:3 => నేను ఆపదలతో నిండియునాన్ను నా పార్ణము పాతాళమునకు 

సమీపించియునన్ది. 

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 
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కీరత్నలు 88:5 => చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియునన్ హతులలో 

ఒకనివలె అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని వారు నీచేతిలోనుండి తొలగిపోయియునాన్రు 

గదా. 

కీరత్నలు 88:6 => అగాధమైన గుంటలోను చీకటిగల చోటల్లోను అగాధ జలములలోను నీవు ననున్ 

పరుండబెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 88:7 => నీ ఉగర్త నామీద బరువుగా నునన్ది నీ తరంగములనిన్యు ననున్ ముంచుచునన్వి. 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

కీరత్నలు 88:9 => బాధచేత నా కనున్ కీష్ణించుచునన్ది యెహోవా, పర్తిదినము నేను నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నీవైపు నాచేతులు చాపుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:10 => మృతులకు నీవు అదుభ్తములు చూపెదవా? పేర్తలు లేచి నినున్ సుత్తించెదరా?

(సెలా.) 

కీరత్నలు 88:11 => సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశావ్సయ్తను 

ఎవరైన చెపుప్కొందురా? 

కీరత్నలు 88:12 => అంధకారములో నీ అదుభ్తములు తెలియనగునా? పాతాళములో నీ నీతి 

తెలియనగునా? 

కీరత్నలు 88:13 => యెహోవా, నేను నీతోనే మనవి చేయుచునాన్ను ఉదయమున నా పార్రథ్న నినున్ 

ఎదురొక్నును. 

కీరత్నలు 88:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ విడుచుట యేల? నీ ముఖము నాకు చాటు చేయుట 

యేల? 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 88:17 => నీళుల్ ఆవరించునటుల్ అవి దినమంత ననున్ ఆవరించుచునన్వి అవి ననున్ 

చుటూ ట్ర చుటుట్కొనియునన్వి  

కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 

కీరత్నలు 25:7 => నా బాలయ్ పాపములను నా అతికర్మములను జాఞ్పకము చేసికొనకుము. యెహోవా 

నీ కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకములో ఉంచుకొనుము. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యోహాను 5:5 => అకక్డ ముపప్ది యెనిమిది ఏండల్నుండి వాయ్ధిగల యొక మనుషుయ్డుండెను. 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

రూతు 1:21 => నేను సమృధిద్గలదాననై వెళి ల్తిని, యెహోవా ననున్ రికుత్రాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. 

మీరు ననున్ నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా నామీద విరుదధ్ముగ సాక్షయ్ము పలికెను, సరవ్శకుత్డు 

ననున్ బాధపరచెను అని వారితో చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

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

పరిహారము చేయకుందువు. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

పర్సంగి 1 1 : 1 0 = > లేతవయసుస్ను నడిపార్యమును గతించిపోవునవి గనుక 

నీహృదయములోనుండి వాయ్కులమును తొలగించుకొనుము , నీ దేహమును చెరుపుదాని 

తొలగించుకొనుము. 
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అధాయ్యము 14	
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వచనము 1 

సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

యోబు 10:6 => నేను దోషిని కాననియు నీచేతిలోనుండి విడిపింపగలవాడెవడును లేడనియు నీవు 

ఎరిగియుండియు 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 
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యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 7:8 => ననున్ చూచువారి కనున్ ఇకమీదట ననున్ చూడదు. నీ కనున్లు నా తటుట్ చూచును 

గాని నేనుండకపోదును. 

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

పరిహారము చేయకుందువు. 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

వచనము 2 

పువువ్ వికసించినటుల్ వాడు పెరిగి వాడిపోవును నీడ కనబడకపోవునటుల్ వాడు నిలువక పారిపోవును. 

యోబు 30:17 => రాతిర్వేళను నా యెముకలు నాలో విరుగగొటట్బడునటుల్నన్వి ననున్ బాధించు 

నొపుప్లు నిదర్పోవు. 

యోబు 30:18 => మహా రోగబలముచేత నా వసత్రము నిరూపమగును మెడ చుటుట్నుండు నా 

చొకాక్యివలె అది ననున్ ఇరికించుచునన్ది. 

యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

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

యోబు 30:30 => నా చరమ్ము నలల్బడి నామీదనుండి ఊడిపోవుచునన్ది కాకవలన నా యెముకలు 

కాగిపోయెను. నా సవ్రమండలము దుఃఖసవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి రోదనశబద్ము 

ఎతుత్చునన్ది. 
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సంఖాయ్కాండము 12:12 => తన తలిల్ గరభ్ములోనుండి పుటిట్నపప్టికే సగముమాంసము కీష్ణించిన 

శిశు శవమువలె ఆమెను ఉండనియయ్కుమని మోషేతో చెపప్గా 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

హోషేయ 5:12 => ఎఫార్యిమీయులకు చిమమ్ట పురుగు వలెను యూదావారికి వతస్పురుగు వలెను 

నేనుందును. 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

యెషయా 5 0 : 9 = > పర్భువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయును నామీద 

నేరసాథ్పనచేయువాడెవడు? వారందరు వసత్రమువలె పాతగిలిపోవుదురు చిమెమ్ట వారిని తినివేయును.  

యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

వచనము 3 

అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ యెదుటికి 

రపిప్ంచియునాన్వు. 
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యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

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

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

యోబు 7:1 => భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము కాదా? వారి దినములు కూలివాని 

దినములవంటివి కావా?  

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

యోబు 9:25 => పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు తవ్రగా గతించుచునన్వి కేష్మము 

లేకయే అవి గతించిపోవుచునన్వి. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

యోబు 5:7 => నిపుప్రవవ్లు పైకి ఎగురునటుల్ నరులు శర్మానుభవమునకే పుటుట్చునాన్రు. 

పర్సంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము పుటిట్ంచెను అంతయు 

వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక బర్దుకుట నాకసహయ్మాయెను. 
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పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

2 రాజులు 4:19 => అతడు వానిని ఎతుత్కొని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపొమమ్ని పనివారిలో ఒకనికి 

చెపప్గా 

యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

కీరత్నలు 78:33 => కాబటిట్ ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచిపోజేసెను వారి 

సంవతస్రములు అకసామ్తుత్గా గడచిపోజేసెను. 

కీరత్నలు 89:47 => నా ఆయుషాక్లము ఎంత కొదిద్దో జాఞ్పకము చేసికొనుము ఎంత వయ్రథ్ముగా 

నీవు నరులనందరిని సృజించియునాన్వు? 

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

కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 

పర్సంగి 3:18 => కాగా తాము మృగములవంటివారని నరులు తెలిసికొనునటుల్ను, దేవుడు వారిని 

విమరిశ్ంచునటుల్ను ఈలాగు జరుగుచునన్దని అనుకొంటిని. 

పర్సంగి 6:5 => అది సూరుయ్ని చూచినది కాదు, ఏ సంగతియు దానికి తెలియదు, అతని గతికంటె 

దాని గతి నెమమ్ది గలది. 

పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 

యిరిమ్యా 20:18 => కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 

గతించిపోవునటుల్ నేనేల గరభ్ములోనుండి వెడలితిని? 
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మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

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

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

వచనము 4 

పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున ఎవడును పుటట్నేరడు. 

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 90:6 => పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి 

వాడబారును. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 
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కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

కీరత్నలు 92:12 => నీతిమంతులు ఖరూజ్ర వృక్షమువలె మొవువ్ వేయుదురు లెబానోనుమీది దేవదారు 

వృక్షమువలె వారు ఎదుగుదురు 

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

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

యెషయా 40:6 => ఆలకించుడి, పర్కటించుమని యొకడు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నేనేమి 

పర్కటింతునని మరి యొకడడుగుచునాన్డు. సరవ్శరీరులు గడిడ్యై యునాన్రు వారి అందమంతయు 

అడవిపువువ్వలె ఉనన్ది  

యెషయా 40:7 => యెహోవా తన శావ్సము దానిమీద ఊదగా గడిడ్ యెండును పువువ్ వాడును 

నిశచ్యముగా జనులు గడిడ్వంటివారే.  

యెషయా 40:8 => గడిడ్ యెండిపోవును దాని పువువ్ వాడిపోవును మన దేవుని వాకయ్ము నితయ్ము 

నిలుచును.  

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

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

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 
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యోబు 9:25 => పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు తవ్రగా గతించుచునన్వి కేష్మము 

లేకయే అవి గతించిపోవుచునన్వి. 

యోబు 9:26 => రెలుల్పడవలు దాటిపోవునటుల్ అవి జరిగిపోవును ఎరమీదికి విసురున దిగు 

పకిష్రాజువలె అవి తవ్రపడిపోవును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

కీరత్నలు 102:11 => నా దినములు సాగిపోయిన నీడను పోలియునన్వి గడిడ్వలె నేను 

వాడియునాన్ను. 

కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

2 రాజులు 4:19 => అతడు వానిని ఎతుత్కొని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపొమమ్ని పనివారిలో ఒకనికి 

చెపప్గా 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 90:6 => పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి 

వాడబారును. 

కీరత్నలు 109:23 => సాగిపోయిన నీడవలె నేను కీష్ణించియునాన్ను మిడతలను పారదోలునటుల్ 

ననున్ పారదోలుదురు 
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పర్సంగి 6:12 => నీడవలె తమ దినములనిన్యు వయ్రథ్ముగా గడుపుకొను మనుషుయ్ల బర్దుకునందు 

ఏది వారికి కేష్మకరమైనదొ యవరికి తెలియును? వారు పోయిన తరువాత ఏమి సంభవించునో 

వారితో ఎవరు చెపప్గలరు? 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

వచనము 5 

నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. మించజాలని 

వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

యోబు 7:17 => మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ 

నిలుపనేల?  

యోబు 7:18 => పర్తి పగలు నీవతని దరిశ్ంపనేల? పర్తి క్షణమున నీవతని శోధింపనేల?  

యోబు 13:25 => ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకును నీవు వేధించెదవా? ఎండిపోయిన 

చెతత్ను తరుముదువా? 

కీరత్నలు 144:3 => యెహోవా, నీవు నరులను లక్షయ్పెటుట్టకు వారు ఏపాటివారు? నీవు వారిని 

ఎనిన్కచేయుటకు మనషుయ్లు ఏపాటి వారు? 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 
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యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

యోబు 7:8 => ననున్ చూచువారి కనున్ ఇకమీదట ననున్ చూడదు. నీ కనున్లు నా తటుట్ చూచును 

గాని నేనుండకపోదును. 

యోబు 22:4 => ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ 

భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 

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

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

వచనము 6 

కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించువరకు వారు విశర్మము నొందునటుల్ 

వారివైపు చూడకయుండుము. 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

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

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

యోబు 25:5 => ఆయన దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు కాడు నక్షతర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 
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యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

ఆదికాండము 5:3 => ఆదాము నూటముపప్ది యేండుల్ బర్దికి తన పోలికెగా తన సవ్రూపమున 

కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 
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లేవీయకాండము 12:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒక సతరీ గరభ్వతియై మగపిలల్ను 

కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు 

దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 12:7 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని 

కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

సామెతలు 20:9 => నా హృదయమును శుదధ్పరచుకొనియునాన్ను పాపము పోగొటుట్కొని 

పవితుర్డనైతిననుకొనదగిన వాడెవడు? 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 
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యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

మతత్యి 1:18 => యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు 

పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

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

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

లూకా 18:19 => అందుకు యేసు నేను సతుప్రుషుడనని యేల చెపుప్చునాన్వు? దేవుడొకక్డే తపప్ 

మరి ఎవడును సతుప్రుషుడు కాడు. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:48 => మంటినుండి పుటిట్నవాడెటిట్వాడో మంటినుండి పుటిట్నవారును 

అటిట్వారే, పరలోక సంబంధి యెటిట్వాడో పరలోక సంబంధులును అటిట్వారే. 
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1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

వచనము 7 

వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగురుచ్ననియు దానికి లేతకొమమ్లు వేయుననియు నమమ్కము 

కలదు. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 7:1 => భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము కాదా? వారి దినములు కూలివాని 

దినములవంటివి కావా?  

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

కీరత్నలు 39:4 => యెహోవా, నా అంతము ఎటుల్ండునది నా దినముల పర్మాణము ఎంతైనది నాకు 

తెలుపుము. నా ఆయువు ఎంత అలప్మైనదో నేను తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెల ష్సస్రు హతుడాయెను. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  
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లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

యోబు 21:21 => తాము పోయిన తరువాత తమ ఇంటిమీద వారికి చింత ఏమి? 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

యోబు 23:14 => నాకు విధింపబడినదానిని ఆయన నెరవేరుచ్ను అటిట్ పనులను ఆయన 

అనేకముగా జరిగించువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 
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పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

యోబు 16:22 => కొదిద్ సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగిరాని మారగ్మున నేను వెళుల్దును. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

వచనము 8 

దాని వేరు భూమిలో పాతదై పోయినను దాని అడుగుమొదుద్ మంటిలో చీకిపోయినను 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యోబు 7:19 => ఎంతకాలము నీవు ననున్ చూచుట మానకుందువు? నేను గుటక వేయువరకు 

ననున్ విడిచిపెటట్వా?  
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యోబు 10:20 => నా దినములు కొంచెమే గదా తిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు 

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 

యోబు 7:1 => భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము కాదా? వారి దినములు కూలివాని 

దినములవంటివి కావా?  

యోబు 7:2 => నీడను మిగుల నపేకిష్ంచు దాసునివలెను కూలినిమితత్ము కనిపెటుట్కొను 

కూలివానివలెను 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళి ల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

మతత్యి 20:4 => మీరును నా దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డి, యేమి నాయ్యమో అది మీకితుత్నని వారితో 

చెపప్గా వారును వెళి ల్రి. 

మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళి ల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

మతత్యి 20:6 => తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళి ల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి 

ఇకక్డ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 25:50 => అపుప్డు వాడు అమమ్బడిన సంవతస్రము మొదలుకొని సునాద 

సంవతస్రమువరకు తనున్ కొనినవానితో లెకక్ చూచుకొనవలెను. వాని కర్యధనము ఆ సంవతస్రముల 

లెకక్చొపుప్న ఉండవలెను. తాను జీతగాడైయుండిన దినముల కొలది ఆ కర్యధనమును 

తగిగ్ంపవలెను. 

వచనము 9 

నీటి వాసన మాతర్ముచేత అది చిగురుచ్ను లేత మొకక్వలె అది కొమమ్లు వేయును. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 27:6 => రాబోవు దినములలో యాకోబు వేరుపారును ఇశార్యేలు చిగిరిచ్ పూయును. 

వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు.  

దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 
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దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 88:10 => మృతులకు నీవు అదుభ్తములు చూపెదవా? పేర్తలు లేచి నినున్ సుత్తించెదరా?

(సెలా.) 

పర్సంగి 9:4 => బర్దికియుండువారితో కలిసిమెలిసి యునన్వారికి ఆశ కలదు; చచిచ్న 

సింహముకంటె బర్దికియునన్ కుకక్ మేలు గదా. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

వచనము 10 
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అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన తరువాత వారేమై 

పోవుదురు? 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యోహాను 12:24 => గోధుమగింజ భూమిలోపడి చావకుండినయెడల అది ఒంటిగానే యుండును; 

అది చచిచ్నయెడల విసాత్రముగా ఫలించును. 

1 కొరిందీయులకు 15:36 => ఓ అవివేకీ, నీవు వితుత్నది చచిచ్తేనే గాని బర్దికింపబడదు గదా. 

వచనము 11 

తటాక జలములు ఎటుల్ ఇంకిపోవునో నది నీరు ఎటుల్ ఎండి హరించిపోవునో ఆలాగుననే నరులు 

పండుకొని తిరిగి లేవరు. 

యెహెజేక్లు 17:3 => నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ 

రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు 

పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 

యెహెజేక్లు 17:4 => అది దాని లేతకొమమ్ల చిగుళల్ను తుర్ంచి వరత్కదేశమునకు కొనిపోయి 

వరత్కులునన్ యొక పురమందు దానిని నాటెను. 

యెహెజేక్లు 17:5 => మరియు అది దేశపు వితత్నములలో కొనిన్ తీసికొనిపోయి గనేన్రు చెటుట్ను 

నాటినటుల్గా విసాత్రము పారు నీరు కలిగి బాగుగా సేదయ్ము చేయబడిన భూమిలో దాని నాటెను. 

యెహెజేక్లు 17:6 => 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. 
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యెహెజేక్లు 17:7 => 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.  

యెహెజేక్లు 17:8 => కావున నీవీలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

అటిట్ దార్కాష్వలిల్ వృదిధ్నొందునా?  

యెహెజేక్లు 17:9 => అది యెండిపోవునటుల్ జనులు దాని వేళల్ను పెరికి దాని పండుల్ కోసివేతురు, 

దాని చిగుళుల్ ఎండిపోగా ఎంతమంది సేదయ్గాండుర్ ఎంత కాపు చేసినను దాని వేళుల్ ఇక చిగిరింపవు. 

యెహెజేక్లు 17:10 => అది నాటబడినను వృదిధ్పొందునా? తూరుప్గాలి దానిమీద విసరగా అది 

బొతిత్గా ఎండిపోవును, అది నాటబడిన పాదిలోనే యెండిపోవును. 

యెహెజేక్లు 17:22 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎతత్యిన 

దేవదారువృక్షపు పైకొమమ్ యొకటి నేను తీసి దాని నాటుదును, పైగా నునన్దాని శాఖలలో లేతదాని 

తుర్ంచి అతుయ్నన్త పరవ్తముమీద దాని నాటుదును. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 17:24 => 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 19:10 => మరియు నీకు కేష్మము కలిగియుండగా నీ తలిల్ ఫలభరితమై తీగెలతో 

నిండియుండి విసాత్రమైన జలముల దగగ్ర నాటబడిన దార్కాష్వలిల్వలె నుండెను. 
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రోమీయులకు 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  

రోమీయులకు 11:18 => నీవు అతిశయించితివా, వేరు నినున్ భరించుచునన్దిగాని నీవు వేరును 

భరించుట లేదు. 

రోమీయులకు 11:19 => అందుకు నేను అంటుకటట్బడు నిమితత్ము కొమమ్లు విరిచివేయబడినవని 

నీవు చెపుప్దువు. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

రోమీయులకు 11:21 => దేవుడు సావ్భావికమైన కొమమ్లను విడిచిపెటట్నియెడల నినున్ను 

విడిచిపెటట్డు. 

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

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

రోమీయులకు 11 :23 => వారును తమ అవిశావ్సములో నిలువకపోయినయెడల 

అంటుకటట్బడుదురు; దేవుడు వారిని మరల అంటుకటుట్టకు శకిత్గలవాడు. 

రోమీయులకు 11:24 => ఎటల్నగా నీవు సావ్భావికమైన అడవి ఒలీవ చెటుట్నుండి కోయబడి 

సవ్భావవిరుదధ్ముగా మంచి ఒలీవ చెటుట్న అంటుకటట్బడినయెడల సావ్భావికమైన కొమమ్లగు వారు 

మరి నిశచ్యముగా తమ సొంత ఒలీవచెటుట్న అంటుకటట్బడరా? 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

వచనము 12 

ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ లేపజాలరు. 
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యోబు 3:11 => గరభ్మునుండి బయలుదేరగానే నేనేల పార్ణము విడువకపోతిని? 

యోబు 10:18 => గరభ్ములోనుండి నీవు ననేన్ల వెలికి రపిప్ంచితివి? అపుప్డే యెవరును ననున్ 

చూడకుండ నేను పార్ణము విడిచియుండినయెడల మేలు; 

యోబు 11:20 => దుషుట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో 

నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

మతత్యి 27:50 => యేసు మరల బిగగ్రగా కేకవేసి పార్ణము విడిచెను. 

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

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

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 7:7 => నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు 

చూడదు. 

యోబు 7:8 => ననున్ చూచువారి కనున్ ఇకమీదట ననున్ చూడదు. నీ కనున్లు నా తటుట్ చూచును 

గాని నేనుండకపోదును. 
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యోబు 7:9 => మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి 

ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 7:10 => అతడు ఇక ఎనన్డును తన యింటికి రాడు అతని సథ్లము అతని మరల నెరుగదు. 

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

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

యోబు 7:9 => మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి 

ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

యోబు 16:22 => కొదిద్ సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగిరాని మారగ్మున నేను వెళుల్దును. 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 39:13 => నేను వెళి ల్పోయి లేకపోకమునుపు నేను తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ కోపముతో 

చూడకుము. 
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కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

పర్సంగి 3:19 => నరులకు సంభవించునది యేదో అదే, మృగములకు సంభవించును; వారికిని 

వాటికిని కలుగు గతి ఒకక్టే; నరులు చచుచ్నటుల్ మృగములును చచుచ్ను; సకల జీవులకు ఒకక్టే 

పార్ణము; మృగములకంటె నరుల కేమియు ఎకుక్వలేదు; సమసత్మును వయ్రథ్ము. 

పర్సంగి 11:8 => ఒకడు చాలా సంవతస్రములు బర్దికినయెడల చీకటిగల దినములు అనేకములు 

వచుచ్నని యెరిగియుండి తాను బర్దుకుదినములనిన్యు సంతోషముగా ఉండవలెను , 

రాబోవునదంతయు వయ్రథ్ము. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

వచనము 13 

నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు ననున్ చాటున 

నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 
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యోబు 6:16 => మంచుగడ డ్లుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా 

కనబడును 

యోబు 6:17 => వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి 

ఆరిపోవును. 

యోబు 6:18 => వాటి నీళుల్ పర్వహించు దారి తిర్పప్బడును, ఏమియు లేకుండ అవి యింకిపోవును. 

యిరిమ్యా 15:18 => నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైనదాయెను? 

అది సవ్సథ్త నొందకపోనేల? నిశచ్యముగా నీవు నాకు ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని 

జలములవవుదువా?  

వచనము 14 

మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల కలుగువరకు నా 

యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

పర్సంగి 3:19 => నరులకు సంభవించునది యేదో అదే, మృగములకు సంభవించును; వారికిని 

వాటికిని కలుగు గతి ఒకక్టే; నరులు చచుచ్నటుల్ మృగములును చచుచ్ను; సకల జీవులకు ఒకక్టే 

పార్ణము; మృగములకంటె నరుల కేమియు ఎకుక్వలేదు; సమసత్మును వయ్రథ్ము. 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 
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పర్సంగి 3:21 => నరుల ఆతమ్ పరమున కెకిక్పోవునో లేదో, మృగముల పార్ణము భూమికి 

దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియును? 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

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

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

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

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

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  

యెషయా 65:17 => ఇదిగో నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని సృజించుచునాన్ను మునుపటివి 

మరువబడును జాఞ్పకమునకు రావు. 

యెషయా 66:22 => నేను సృజింపబోవు కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమియు లయముకాక నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

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

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

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

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

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

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

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

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

యోబు 3:13 => లేనియెడల నేనిపుప్డు పండుకొని నిమమ్ళించియుందును నేను నిదిర్ంచియుందును, 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 11:12 => శిషుయ్లు పర్భువా, అతడు నిదిర్ంచినయెడల బాగుపడుననిరి. 

యోహాను 11:13 => యేసు అతని మరణమునుగూరిచ్ ఆ మాట చెపెప్ను గాని వారు ఆయన నిదర్ 

విశార్ంతినిగూరిచ్ చెపెప్ననుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 రాజులు 14:20 => యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు; అతడు తన 

పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను. 
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2 రాజులు 4:31 => గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద 

పెటెట్ను గాని యే శబద్మును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్ కనబడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను 

ఎదురొక్నవచిచ్ బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

వచనము 15 

ఆలాగుండినయెడల నీవు పిలిచెదవు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను నీ హసత్కృతయ్ము ఎడల నీకు 

ఇషట్ము కలుగును. 

యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 

యోబు 3:18 => బంధింపబడినవారు కారయ్నియామకుల శబద్ము వినక యేకముగా కూడి 

విశర్మించుదురు 

యోబు 3:19 => అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు నచచ్టనునాన్రు దాసులు తమ యజమానుల 

వశమునుండి తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై యునాన్రు. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  
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యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

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

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

ఆదికాండము 8:1 => దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ 

పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ 

తగిగ్పోయెను. 

కీరత్నలు 106:4 => యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకొనినవారి కేష్మము నేను చూచుచు నీ జనులకు 

కలుగు సంతోషమునుబటిట్ నేను సంతోషించుచు 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 
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ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 7:1 => భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము కాదా? వారి దినములు కూలివాని 

దినములవంటివి కావా?  

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

యోబు 40:13 => కనబడకుండ వారినందరిని బూడిదెలో పాతిపెటుట్ము సమాధిలో వారిని 

బంధింపుము. 

కీరత్నలు 39:4 => యెహోవా, నా అంతము ఎటుల్ండునది నా దినముల పర్మాణము ఎంతైనది నాకు 

తెలుపుము. నా ఆయువు ఎంత అలప్మైనదో నేను తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

పర్సంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము పుటిట్ంచెను అంతయు 

వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక బర్దుకుట నాకసహయ్మాయెను. 

యిరిమ్యా 20:18 => కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 

గతించిపోవునటుల్ నేనేల గరభ్ములోనుండి వెడలితిని? 

వచనము 16 
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అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

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

యెహెజేక్లు 37:1 => యెహోవా హసత్ము నా మీదికి వచెచ్ను. నేను ఆతమ్వశుడనైయుండగా 

యెహోవా ననున్ తోడుకొనిపోయి యెముకలతో నిండియునన్ యొక లోయలో ననున్ దింపెను. ఆయన 

వాటిమధయ్ ననున్ ఇటు అటు నడిపించుచుండగా 

యెహెజేక్లు 37:2 => యెముకలనేకములు ఆ లోయలో కనబడెను, అవి కేవలము ఎండిపోయినవి. 

యెహెజేక్లు 37:3 => ఆయన నరపుతుర్డా, యెండిపోయిన యీ యెముకలు బర్దుకగలవా? అని 

ననన్డుగగా పర్భువా యెహోవా అది నీకే తెలియునని నేనంటిని. 

యెహెజేక్లు 37:4 => అందుకాయన పర్వచనమెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో ఇటల్నుము 

ఎండిపోయిన యెముకలారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 37:5 => ఈ యెముకలకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు బర్దుకునటుల్ 

నేను మీలోనికి జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 

యెహెజేక్లు 37:6 => చరమ్ము కపిప్ మీకు నరములనిచిచ్ మీమీద మాంసము పొదిగి చరమ్ము 

మీమీద కపెప్దను; మీలో జీవాతమ్నుంచగా మీరు బర్దుకుదురు; అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

యెహెజేక్లు 37:8 => నేను చూచుచుండగా నరములును మాంసమును వాటిమీదికి వచెచ్ను, 

వాటిపైన చరమ్ము కపెప్ను, అయితే వాటిలో జీవాతమ్ ఎంతమాతర్మును లేకపోయెను. 
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యెహెజేక్లు 37:9 => అపప్డు ఆయన నరపుతుర్డా; జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవాతామ్, నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు 

బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి విడువుము. 

యెహెజేక్లు 37:10 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను; 

వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 37:13 => నా పర్జలారా, నేను సమాధులను తెరచి సమాధులలోనునన్ మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 37:14 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు, మీరు బర్దుకునటుల్ నా 

ఆతమ్ను మీలో ఉంచి మీ దేశములో మిముమ్ను నివసింపజేసెదను, యెహోవానగు నేను మాట ఇచిచ్ 

దానిని నెరవేరుత్నని మీరు తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

మతత్యి 22:30 => పునరుతాథ్నమందు ఎవరును పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు; వారు 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె ఉందురు. 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  
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యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:44 => పర్కృతి సంబంధమైన శరీరముగా వితత్బడి ఆతమ్ సంబంధ 

శరీరముగా లేపబడును. పర్కృతి సంబంధమైన శరీరమునన్ది గనుక ఆతమ్ సంబంధమైన 

శరీరముకూడ ఉనన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

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

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 
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యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

యోబు 7:1 => భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము కాదా? వారి దినములు కూలివాని 

దినములవంటివి కావా?  

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱఱ్ ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

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

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 
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1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

2 సమూయేలు 19:34 => బరిజ్లల్యి రాజవగు నీతోకూడ యెరూషలేమునకు వచుచ్టకు ఇక నేనెనిన్ 

దినములు బర్తుకబోవుదును? 

యోబు 4:20 => ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు 

ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము నాశనమైయుందురు. 

యోబు 14:7 => వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగురుచ్ననియు దానికి లేతకొమమ్లు 

వేయుననియు నమమ్కము కలదు. 

యోబు 14:20 => నీవు వారిని ఎలల్పుప్డు గెలుచుచునాన్వు గనుక వారు గతించిపోవుదురు నీవు 

వారికి ముఖవికారము కలుగజేసి వారిని వెళల్గొటుట్చునాన్వు. 
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యోబు 16:22 => కొదిద్ సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగిరాని మారగ్మున నేను వెళుల్దును. 

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో 

నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

వచనము 17 

నా అతికర్మము సంచిలో ముదిర్ంపబడియునన్ది నేను చేసిన దోషమును భదర్ముగా ఉంచియునాన్వు. 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

కీరత్నలు 50:4 => ఆయన తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకై 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

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

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

Page  of 717 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 10:8 => నీ హసత్ములు నాకు అవయవ నిరామ్ణముచేసి ననున్ రూపించియునన్ను నీవు ననున్ 

మింగివేయుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 138:8 => యెహోవా నా పక్షమున కారయ్ము సఫలముచేయును. యెహోవా, నీ కృప 

నిరంతరముండును నీచేతి కారయ్ములను విడిచిపెటట్కుము.  

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

పరమగీతము 7:10 => నేను నా పిర్యుని దానను అతడు నాయందు ఆశాబదుధ్డు. 

వచనము 18 

పరవ్తమైనను పడిపోయి నాశనమగును కొండయైనను దాని సాథ్నము తపుప్ను. 

యోబు 10:6 => నేను దోషిని కాననియు నీచేతిలోనుండి విడిపింపగలవాడెవడును లేడనియు నీవు 

ఎరిగియుండియు 

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

పరిహారము చేయకుందువు. 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 
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యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 
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యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

వచనము 19 

జలము రాళల్ను అరగదీయును దాని పర్వాహములు భూమియొకక్ ధూళిని కొటుట్కొనిపోవును నీవైతే 

నరుల ఆశను భంగపరచుచునాన్వు. 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

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

ముదిర్ంపబడి యుండలేదా? 

హోషేయ 13:12 => ఎఫార్యిము దోషము నాయొదద్ ఉంచబడియునన్ది, అతని పాపము భదర్ము 

చేయబడియునన్ది. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

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

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

వచనము 20 

నీవు వారిని ఎలల్పుప్డు గెలుచుచునాన్వు గనుక వారు గతించిపోవుదురు నీవు వారికి ముఖవికారము 

కలుగజేసి వారిని వెళల్గొటుట్చునాన్వు. 

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

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

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

యెషయా 41:15 => కకుక్లు పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి మార్నుగా నినున్ 

నియమించియునాన్ను నీవు పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను 

పొటుట్వలె చేయుదువు  

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

Page  of 721 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

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

తతత్రిలుల్ను గాక. 

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

పర్కటన 6:14 => మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి 

కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 

పర్కటన 8:8 => రెండవ దూత బూర ఊదినపుప్డు అగిన్చేత మండుచునన్ పెదద్ కొండవంటిది ఒకక్టి 

సముదర్ములో పడవేయబడెను. అందువలన సముదర్ములో మూడవ భాగము రకత్మాయెను. 

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

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

యోబు 18:4 => కోపముచేత నినున్ నీవు చీలుచ్కొనువాడా, నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా 

చేయబడునా? నీ నిమితత్ము కొండ దాని సాథ్నము తపుప్నా? 

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

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

వచనము 21 

వారి కుమారులు ఒకవేళ షునత వహించినను అది వారికి తెలియకపోవును. వారు ఒకవేళ 

అణిగిపోయినను అటిట్ గతి వారికి పటెట్నని వారు గర్హింపకయుందురు. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 
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ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

కీరత్నలు 30:6 => నేనెనన్డు కదలనని నా కేష్మకాలమున అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 27:15 => ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన భారయ్యు 

సమానము 
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వచనము 22 

తమమటుట్కు తామే శరీరమునందు నొపిప్ నొందుదురు తమమటుట్కు తామే పార్ణమునందు 

దుఃఖపడుదురు. 

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

విలాపవాకయ్ములు 4:8 => అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో 

చూచువారు వారిని గురుతు పటట్జాలరు. వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు అంటుకొనియునన్ది అది 

యెండి కఱఱ్వంటిదాయెను. 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 
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యోబు 

అధాయ్యము 15	
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వచనము 1 

అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 4:20 => ఆమె మృతినొందుచుండగా దగగ్ర నిలిచియునన్ సతరీలు ఆమెతో 

భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు లక్షయ్పెటట్కయు నుండినదై 

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 9:5 => బర్దికియుండువారు తాము చతుత్రని ఎరుగుదురు. అయితే చచిచ్నవారు ఏమియు 

ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడియునన్ది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు. 

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 

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

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

యోబు 21:21 => తాము పోయిన తరువాత తమ ఇంటిమీద వారికి చింత ఏమి? 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 
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పర్సంగి 3:22 => కాగా తమకు తరువాత జరుగుదానిని చూచుటకై నరుని తిరిగి లేపికొని 

పోవువాడెవడును లేకపోవుట నేను చూడగా వారు తమ కిర్యలయందు సంతోషించుటకంటె వారికి 

మరి ఏ మేలును లేదను సంగతి నేను తెలిసికొంటిని; ఇదే వారి భాగము. 

పర్సంగి 6:12 => నీడవలె తమ దినములనిన్యు వయ్రథ్ముగా గడుపుకొను మనుషుయ్ల బర్దుకునందు 

ఏది వారికి కేష్మకరమైనదొ యవరికి తెలియును? వారు పోయిన తరువాత ఏమి సంభవించునో 

వారితో ఎవరు చెపప్గలరు? 

వచనము 2 

జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో తన కడుపు 

నింపుకొనదగునా? 

యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 

యోబు 19:22 => నా శరీరమాంసము పోవుట చాలుననుకొనక దేవుడు ననున్ తరుమునటుల్గా 

మీరేల ననున్ తరుముదురు? 

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

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

వచనము 3 

వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత వాదింపదగునా? 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 22:1 => అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

వచనము 4 

నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును హీనపరచుచునాన్వు. 
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యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

హోషేయ 12:1 => ఎఫార్యిము గాలిని మేయుచునాన్డు; తూరుప్ గాలిని వెంటాడుచునాన్డు; మానక 

దినమెలల్ అబదద్మాడుచు, బలాతాక్రము చేయుచునాన్డు; జనులు అషూష్రీయులతో సంధి చేసెదరు, 

ఐగుపుత్నకు తైలము పంపించెదరు. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 24:25 => ఇపుప్డు ఈలాగు జరుగనియెడల నేను అబదిధ్కుడనని రుజువు పరచువాడెవడు? 

నా మాటలు వటిట్వని దృషాట్ంతపరచువాడెవడు? 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

యోబు 34:35 => యోబు తెలివిమాలిన మాటలాడుచునాన్డు. అతని మాటలు బుదిధ్హీనమైనవి 
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యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

వచనము 5 

నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు పలుకుచునాన్వు. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 26:1 => అపుప్డు యోబు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

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

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 
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మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

తీతుకు 3:9 => అవివేక తరక్ములును వంశావళులును కలహములును ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్న 

వివాదములును నిష పర్యోజనమును వయ్రథ్మునై యునన్వి గనుక వాటికి దూరముగా ఉండుము. 

వచనము 6 

నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 
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యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

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

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 119:126 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేసియునాన్రు యెహోవా తన కిర్య 

జరిగించుటకు ఇదే సమయము. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

రోమీయులకు 3:31 => విశావ్సముదావ్రా ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేయుచునాన్మా? 

అటల్నరాదు; ధరమ్శాసత్రమును సిథ్రపరచుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:21 => నేను దేవుని కృపను నిరరథ్కము చేయను; నీతి ధరమ్శాసత్రమువలననైతే ఆ 

పక్షమందు కీర్సుత్ చనిపోయినది నిష పర్యోజనమే. 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్ పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 
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హోషేయ 7:14 => హృదయ పూరవ్కముగా ననున్ బతిమాలుకొనక శయయ్లమీద పరుండి కేకలు 

వేయుదురు; ననున్ విసరిజ్ంచి ధానయ్ మదయ్ములు కావలెనని వారు గుంపులు కూడుదురు.  

ఆమోసు 6:10 => ఒకని దాయాది కాలచ్బోవు వానితోకూడ ఎముకలను ఇంటిలోనుండి బయటికి 

కొనిపోవుటకై శవమును ఎతిత్నపుప్డు ఇంటి వెనుకటి భాగమున ఒకనిచూచి యింటిలో మరి ఎవరైన 

మిగిలియునాన్రా? యని అడుగగా అతడు ఇంకెవరును లేరనును; అంతట దాయా దిటల్నును నీవిక 

నేమియు పలుకక ఊరకుండుము, యెహోవా నామము సమ్రించకూడదు;  

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

యిరిమ్యా 36:24 => రాజైనను ఈ మాటలనిన్టిని వినిన యతని సేవకులలో ఎవరైనను 

భయపడలేదు, తమ బటట్లు చింపుకొనలేదు. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 7 

మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా పుటిట్నవాడవా? 

యోబు 9:22 => కావున యథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని 

నశింపజేయుచునాన్డని నేను వాదించుచునాన్ను. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 
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యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడ డ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

కీరత్నలు 50:19 => కీడు చేయవలెనని నీవు నోరు తెరచుచునాన్వు నీ నాలుక కపటము 

కలిప్ంచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:4 => కపటమైన నాలుక గలవాడా, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకిషట్ము. 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 
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కీరత్నలు 120:2 => యెహోవా, అబదధ్మాడు పెదవులనుండియు మోసకరమైన నాలుకనుండియు నా 

పార్ణమును విడిపించుము. 

కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

యిరిమ్యా 9:8 => వారి నాలుక ఘాతుక బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు 

మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.  

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  
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ఆదికాండము 27:24 => ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే 

అనెను.  

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

వచనము 8 

నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 
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యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

యోబు 33:8 => నిశచ్యముగా నీ పలుకులు నా చెవినిబడెను నీ మాటల ధవ్ని నాకు వినబడెను. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 
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యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యెహోషువ 24:22 => అపుప్డు యెహోషువ మీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను 

కోరుకొనన్ందుకు మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు మేము సాకుష్లమే అనిరి. 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

1 రాజులు 20:40 => అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు 

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే 

నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 
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యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

లూకా 11:19 => నేను బయెలెజ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవనివలన వెళల్గొటుట్చునాన్రు? అందుచేత వారే మీకు తీరప్రులై యుందురు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

వచనము 9 

మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 12:12 => వృదుధ్లయొదద్ జాఞ్నమునన్ది, దీరాఘ్యువువలన వివేచన కలుగుచునన్ది. అని 

మీరు చెపుప్దురు 

ఆదికాండము 4:1 => ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై కయీనును 

కని యెహోవా దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  
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యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

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

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోబు 38:14 => ముదర్వలన మంటికి రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము 

మారుప్నొందును విచితర్మైన పనిగల వసత్రమువలె సమసత్మును కనబడును.  

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

యోబు 38:18 => భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసినయెడల చెపుప్ము. 
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యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

యోబు 38:30 => జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 

యోబు 38:31 => కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 

యోబు 38:32 => వాటి వాటి కాలములలో నక్షతర్రాసులను వచుచ్నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ 

నక్షతర్ములను వాటి ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 
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యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళి ల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

యోబు 38:38 => ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను 

ఆకాశపు కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

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

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

సామెతలు 8:22 => పూరవ్కాలమందు తన సృషాట్య్రంభమున తన కారయ్ములలో పర్థమమైనదానిగా 

యెహోవా ననున్ కలుగజేసెను. 

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

సామెతలు 8:24 => పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

యోబు 32:6 => కావున బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు ఈలాగు 

మాటలాడసాగెను నేను పినన్వయసుస్ గలవాడను మీరు బహు వృదుధ్లు ఆ హేతువుచేతను నేను 

భయపడి నా తాతప్రయ్ము మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 
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యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

వచనము 10 

నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో నునాన్రు నీ 

తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

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

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

యిరిమ్యా 23:18 => యెహోవా మాట విని గర్హించునటుల్ ఆయన సభలో నిలుచువాడెవడు? నా 

మాటను గర్హించునటుల్ దాని లక్షయ్ము చేసినవాడెవడు? 

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

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 
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మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

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

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

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

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

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

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

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

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 5:1 => నీవు మొరలిడినయెడల నీకు ఉతత్రమీయగలవాడెవడైన నుండునా? 

పరిశుదద్దూతలలో ఎవనితటుట్ తిరుగుదువు? 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 29:4 => నా పరిపకవ్ దినములలో ఉండినటుల్ నేనుండినయెడల ఎంతో మేలు అపుప్డు 

దేవుని రహసయ్ము నా గుడారమునకు పైగా నుండెను. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

వచనము 11 

దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా పలుకబడిన వాకయ్ము 

తేలికగా నునన్దా? 
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యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 26:4 => నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి 

బయలుదేరినది? 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:5 => నేనైతే మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె లేశమాతర్మును 

తకుక్వవాడను కానని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 17:10 => మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను 

నాకు కనబడడు. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

వచనము 12 

నీ హృదయము ఏల కుర్ంగిపోయెను? నీ కనున్లు ఏల ఎఱఱ్బారుచునన్వి?  

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

Page  of 747 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

యోబు 32:6 => కావున బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు ఈలాగు 

మాటలాడసాగెను నేను పినన్వయసుస్ గలవాడను మీరు బహు వృదుధ్లు ఆ హేతువుచేతను నేను 

భయపడి నా తాతప్రయ్ము మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 

యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:7 => పూరవ్దినములను జాఞ్పకము చేసికొనుము తరతరముల 

సంవతస్రములను తలంచుకొనుము నీ తండిర్ని అడుగుము, అతడు నీకు తెలుపును; నీ పెదద్లను 

అడుగుము, వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 12:12 => వృదుధ్లయొదద్ జాఞ్నమునన్ది, దీరాఘ్యువువలన వివేచన కలుగుచునన్ది. అని 

మీరు చెపుప్దురు 

యోబు 15:7 => మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా 

పుటిట్నవాడవా? 

యోబు 15:18 => జాఞ్నులు తమ పితరులయొదద్ నేరుచ్కొని మరుగుచేయక చెపిప్న బోధను నీకు 

తెలిపెదను. 
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యోబు 20:4 => దుషుట్లకు విజయము కొదిద్కాలముండును భకిత్హీనులకు సంతోషము ఒక 

నిమిషమాతర్ముండును. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

యోవేలు 1:2 => పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురసుథ్లారా, మీరందరు చెవియొగిగ్ వినుడి 

ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల దినములలోగాని జరిగినదా?  

వచనము 13 

దేవునిమీద నీవేల ఆగర్హపడుచునాన్వు? నీ నోటనుండి అటిట్ మాటలేల రానిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ 

పర్వహింపజేయువాడు. 

యోబు 5:11 => అటుల్ ఆయన దీనులను ఉనన్తసథ్లములలో నుంచును దుఃఖపడువారిని 

కేష్మమునకు లేవనెతుత్ను. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 
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యోబు 5:14 => పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ 

మధాయ్హన్కాలమున వారు తడువులాడుదురు 

యోబు 5:15 => బలాఢుయ్ల నోటి ఖడగ్మునుండి, వారిచేతిలోనుండి ఆయన దరిదుర్లను రకిష్ంచును. 

యోబు 5:16 => కావున బీదలకు నిరీక్షణ కలుగును అకర్మము నోరు మూసికొనును. 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

యోబు 5:21 => నోటిమాటలచేత కలుగు నొపిప్ నీకు తగులకుండ ఆయన నినున్ చాటుచేయును 

పర్ళయము వచిచ్నను నీవు దానికి భయపడవు. 

యోబు 5:22 => పొలములోని రాళల్తో నీవు నిబంధన చేసికొనియుందువు అడవిమృగములు నీతో 

సమమ్తిగానుండును. 

యోబు 5:23 => పర్ళయమును కాష్మమును వచుచ్నపుప్డు నీవు వాటిని నిరల్క్షయ్ము చేయుదువు 

అడవిమృగములకు నీవు ఏమాతర్మును భయపడవు 

యోబు 5:24 => నీ డేరా కేష్మనివాసమని నీకు తెలిసియుండును నీ యింటి వసుత్వులను నీవు 

లెకక్చూడగా ఏదియు పోయియుండదు. 

యోబు 5:25 => మరియు నీ సంతానము విసాత్రమగుననియు నీ కుటుంబికులు భూమిమీద 

పచిచ్కవలె విసత్రించుదురనియు నీకు తెలియును. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 
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యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

యోబు 11:16 => నిశచ్యముగా నీ దురద్శను నీవు మరచెదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ నీవు దానిని జాఞ్పకము చేసికొనెదవు. 

యోబు 11:17 => అపుప్డు నీ బర్దుకు మధాయ్హన్కాల తేజసుస్కంటె అధికముగా పర్కాశించును 

చీకటి కమిమ్నను అది అరుణోదయమువలె కాంతిగానుండును. 

యోబు 11:18 => నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ 

యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

యోబు 11:19 => ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు 

చేసెదరు. 

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

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 
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యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 

వచనము 14 

శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు ఏపాటివాడు?  

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

యోబు 17:2 => ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్ చేరియునాన్రు వారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా 

కనున్ల కెదురుగానునన్వి. 

కీరత్నలు 35:19 => నిరేహ్తుకముగా నాకు శతుర్వులైనవారిని ననున్గూరిచ్ సంతోషింపనియయ్కుము 

నిరిన్మితత్ముగా ననున్ దేవ్షించువారిని కనున్ గీటనియయ్కుము. 

సామెతలు 6:13 => వాడు కనున్ గీటుచు కాళల్తో సైగ చేయును వేర్ళల్తో గురుతులు చూపును. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

వచనము 15 

ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ము కాదు. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 
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యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

యోబు 15:27 => వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు 

పెరిగియునన్వి. 

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

నొందనివాడెవడు? 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

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

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

యాకోబు 3:3 => గుఱఱ్ములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళె ల్ము పెటిట్, వాటి శరీరమంతయు 

తిర్పుప్దుము గదా 
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యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 16 

అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు చేయువాడును మరి అపవితుర్డు 

గదా. 

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

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

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

యోబు 25:5 => ఆయన దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు కాడు నక్షతర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => పాపము చేయనివాడెవడును లేడు గనుక వారు నీ దృషిట్ యెదుట 

పాపము చేసినపుప్డు నీవు వారిమీద ఆగర్హించి, శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గింపగా, చెరపటుట్వారు 

వారిని దూరమైనటిట్ గాని సమీపమైనటిట్ గాని తమ దేశములకు పటుట్కొనిపోగా 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

సామెతలు 20:9 => నా హృదయమును శుదధ్పరచుకొనియునాన్ను పాపము పోగొటుట్కొని 

పవితుర్డనైతిననుకొనదగిన వాడెవడు? 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 
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1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

ఆదికాండము 5:3 => ఆదాము నూటముపప్ది యేండుల్ బర్దికి తన పోలికెగా తన సవ్రూపమున 

కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

లేవీయకాండము 12:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒక సతరీ గరభ్వతియై మగపిలల్ను 

కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు 

దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

కీరత్నలు 58:3 => తలిల్కడుపున పుటిట్నది మొదలుకొని భకిత్హీనులు విపరీత బుదిధ్ కలిగియుందురు 

పుటిట్నతోడనే అబదధ్ములాడుచు తపిప్పోవుదురు. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 
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కీరత్నలు 144:3 => యెహోవా, నీవు నరులను లక్షయ్పెటుట్టకు వారు ఏపాటివారు? నీవు వారిని 

ఎనిన్కచేయుటకు మనషుయ్లు ఏపాటి వారు? 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

మతత్యి 1:18 => యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు 

పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

లూకా 18:19 => అందుకు యేసు నేను సతుప్రుషుడనని యేల చెపుప్చునాన్వు? దేవుడొకక్డే తపప్ 

మరి ఎవడును సతుప్రుషుడు కాడు. 

యోహాను 3:7 => మీరు కొర్తత్గా జనిమ్ంపవలెనని నేను నీతో చెపిప్నందుకు ఆశచ్రయ్పడవదుద్. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 2:6 => అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈలాగున దృఢముగా సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు నీవు 

మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? 

వచనము 17 

నా మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతును నేను చూచినదానిని నీకు వివరించెదను. 

యోబు 4:18 => ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు 

కనుగొనుచునాన్డు. 

యోబు 25:5 => ఆయన దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు కాడు నక్షతర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 
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యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

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

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యోబు 5:1 => నీవు మొరలిడినయెడల నీకు ఉతత్రమీయగలవాడెవడైన నుండునా? 

పరిశుదద్దూతలలో ఎవనితటుట్ తిరుగుదువు? 

యోబు 26:11 => ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 

కీరత్నలు 113:6 => ఆయన భూమాయ్కాశములను వంగిచూడ ననుగర్హించుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

వచనము 18 

జాఞ్నులు తమ పితరులయొదద్ నేరుచ్కొని మరుగుచేయక చెపిప్న బోధను నీకు తెలిపెదను. 
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యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

కీరత్నలు 53:3 => వారందరును దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు ఒకడును తపప్కుండ 

అందరును చెడియునాన్రు మేలు చేయువారెవరును లేరు ఒకక్డైనను లేడు.  

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షుఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 
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రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  

రోమీయులకు 3:17 => శాంతిమారగ్ము వారెరుగరు. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

సామెతలు 19:28 => వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును 

జురుర్కొనును. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 
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యోబు 4:18 => ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు 

కనుగొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

పర్సంగి 3:18 => కాగా తాము మృగములవంటివారని నరులు తెలిసికొనునటుల్ను, దేవుడు వారిని 

విమరిశ్ంచునటుల్ను ఈలాగు జరుగుచునన్దని అనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

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

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 
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ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

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

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

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

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీజ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

వచనము 19 

అనుయ్లతో సహవాసము చేయక తాము సావ్సథ్య్ముగా పొందిన దేశములో నివసించిన జాఞ్నులు చెపిప్న 

బోధను నీకు తెలిపెదను. 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 33:1 => యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

యోబు 34:2 => జాఞ్నులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగుగ్డి 

యోబు 36:2 => కొంతసేపు ననున్ ఓరుచ్కొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా 

దేవుని పక్షముగా నేనింకను మాటలాడవలసియునన్ది. 

యోబు 13:1 => ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను. నా చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 

కీరత్నలు 44:1 => దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూరిచ్ మేము 

చెవులార వినియునాన్ము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి  

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

వచనము 20 
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తన జీవితకాలమంతయు దుషుట్డు బాధనొందును హింసకునికి ఏరప్డిన సంవతస్రములనిన్యు వాడు 

బాధనొందును. 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 78:3 => మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

కీరత్నలు 78:6 => యథారథ్హృదయులు కాక దేవుని విషయమై సిథ్రమనసుస్ లేనివారై తమ 

పితరులవలె తిరుగబడకయు 

యెషయా 38:19 => సజీవులు, సజీవులే గదా నినున్ సుత్తించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై 

నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. తండుర్లు కుమారులకు నీ సతయ్మును తెలియజేతురు యెహోవా ననున్ 

రకిష్ంచువాడు  

యోబు 13:1 => ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను. నా చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 

వచనము 21 

భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు వానిమీదికి వచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

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

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

వచనము 22 

తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు ఏరప్రచబడినవాడు. 

రోమీయులకు 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 
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కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 
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ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

1 సమూయేలు 28:20 => సమూయేలు మాటలకు సౌలు బహు భయమొంది వెంటనే నేలను 

సాషాట్ంగపడి దివారాతర్ము భోజనమేమియు చేయక యుండినందున బలహీనుడాయెను. 

ఎసేత్రు 5:13 => అయితే యూదుడైన మొరెద్కై రాజుగుమమ్మున కూరుచ్నియుండుట నేను 

చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు పర్యోజనమేమియు లేదని అతడు చెపప్గా 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

యెషయా 48:22 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

దానియేలు 5:6 => అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని 

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 
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వచనము 23 

అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము సమీపించుచునన్దని 

వానికి తెలియును. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 

హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

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

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 
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యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 
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యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:21 => నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని నాయ్యపీఠము మీద కూరుచ్ండి వారి యెదుట ఉపనాయ్సముచేయగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదో ద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

నాయ్యాధిపతులు 7:21 => వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్ నిలిచియుండగా ఆ 

దండువారందరును పరుగెతుత్చు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి. 
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1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 28:5 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును చూచి మనసుస్నందు భయకంపము నొంది 

1 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

2 రాజులు 19:7 => అతనిలో ఒక యాతమ్ను నేను పుటిట్ంతును, అతడు వదంతి విని తన 

దేశమునకు వెళిళ్పోవును; తన దేశమందు కతిత్చేత అతని కూలచేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా 

భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన 

కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 21:9 => వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము 

వారిమీద పడుటలేదు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 
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కీరత్నలు 53:5 => భయకారణము లేనిచోట వారు భయాకార్ంతులైరి. ననున్ ముటట్డివేయువారి 

యెముకలను దేవుడు చెదరగొటిట్యునాన్డు దేవుడు వారిని ఉపేకిష్ంచెను గనుక నీవు వారిని 

సిగుగ్పరచితివి.  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

సామెతలు 10:24 => భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు 

ఆశించునది వారికి దొరుకును. 

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

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యెషయా 37:7 => అతనిలో ఒక ఆతమ్ను నేను పుటిట్ంతును; వదంతి విని తన దేశమునకు 

వెళి ల్పోవును. అతని దేశమందు ఖడగ్ముచేత అతనిని కూలజేయుదును. 

యిరిమ్యా 49:5 => నీ లోయలో జలములు పర్వహించుచునన్వని, నీవేల నీ లోయలనుగూరిచ్ 

యతిశయించుచునాన్వు ? పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

1 యోహాను 4:18 => పేర్మలో భయముండదు; అంతేకాదు; పరిపూరణ్ పేర్మ భయమును 

వెళల్గొటుట్ను; భయము దండనతో కూడినది; భయపడువాడు పేర్మయందు పరిపూరణ్ము 

చేయబడినవాడు కాడు. 

వచనము 24 

శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు శతుర్వుని 

పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 
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యోబు 9:16 => నేను మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన నాకుతత్రమిచిచ్నను ఆయన నా మాట 

ఆలకించెనని నేను నమమ్జాలను.  

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

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

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:21 => వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్ నిలిచియుండగా ఆ 

దండువారందరును పరుగెతుత్చు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి. 
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1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

1 రాజులు 1:52 => సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా 

అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు 

దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 23:17 => అంధకారము కమిమ్యుండినను గాఢాంధకారము ననున్ కమిమ్యుండినను నేను 

నాశనము చేయబడి యుండలేదు. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

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

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

వచనము 25 

వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి మాటలాడును. 
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యోబు 30:3 => దారిదర్య్ముచేతను కాష్మముచేతను శుషిక్ంచినవారై ఎడారిలో చాల దినములనుండి 

పాడై నిరామ్నుషయ్ముగానునన్ యెడారిలో ఆహారముకొరకు వారు తిరుగులాడుదురు  

యోబు 30:4 => వారు తుపప్లలోని తుతిత్చెటల్ను పెరుకుదురు తంగేడు వేళుల్ వారికి 

ఆహారమైయునన్వి. 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

కీరత్నలు 59:15 => తిండికొరకు వారు ఇటు అటు తిరుగులాడెదరు తృపిత్ కలుగనియెడల రాతిర్ 

అంతయు ఆగుదురు. 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

విలాపవాకయ్ములు 5:6 => పొటట్కూటికై ఐగుపీత్యులకును అషూష్రీయులకును లోబడియునాన్ము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:9 => ఎడారిజనుల ఖడగ్భయమువలన పార్ణమునకు తెగించి మా ధానయ్ము 

తెచుచ్కొనుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:12 => వారి బలము కీష్ణించిపోవును వారిని కూలుచ్టకు ఆపద కాచియుండును. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 
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పర్సంగి 11:8 => ఒకడు చాలా సంవతస్రములు బర్దికినయెడల చీకటిగల దినములు అనేకములు 

వచుచ్నని యెరిగియుండి తాను బర్దుకుదినములనిన్యు సంతోషముగా ఉండవలెను , 

రాబోవునదంతయు వయ్రథ్ము. 

యోవేలు 2:2 => ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధకారము కముమ్ను 

మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి 

కనబడునటుల్ అవి కనబడుచునన్వి. అవి బలమైన యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి 

పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి పుటట్వు.  

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

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 

జెఫనాయ్ 1:15 => ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ 

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

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

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

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

నొందనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

వచనము 26 

మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి పరుగెతుత్ను. 

యోబు 6:2 => నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద 

తార్సులో పెటట్బడును గాక. 
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యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:143 => శర్మయు వేదనయు ననున్ పటిట్యునన్వి అయినను నీ ఆజఞ్లు నాకు 

సంతోషము కలుగజేయుచునన్వి 

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

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

యెషయా 13:3 => నాకు పర్తిషిఠ్తులైనవారికి నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను నా కోపము 

తీరుచ్కొనవలెనని నా పరాకర్మశాలురను పిలిపించియునాన్ను నా పర్భావమునుబటిట్ హరిష్ంచువారిని 

పిలిపించియునాన్ను. 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 
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నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

యోబు 18:12 => వారి బలము కీష్ణించిపోవును వారిని కూలుచ్టకు ఆపద కాచియుండును. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

యిరిమ్యా 36:29 => మరియు యూదా రాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ నీవీమాట చెపప్వలెను 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా బబులోను రాజు నిశచ్యముగా వచిచ్ యీ దేశమును పాడుచేసి 

అందులో మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను ఉండకుండ చేయునని ఇందులో నీవేల వార్సితివని చెపిప్ 

నీవు ఈ గర్ంథమును కాలిచ్వేసితివే; 

వచనము 27 

వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు పెరిగియునన్వి. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 

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

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 
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వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

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

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

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

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

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

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

నిరగ్మకాండము 5:3 => అపుప్డు వారు హెబీర్యుల దేవుడు మముమ్ను ఎదురొక్నెను, సెలవైనయెడల 

మేము అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలి అరిప్ంచుదుము; లేనియెడల ఆయన మామీద తెగులుతోనైనను ఖడగ్ముతోనైనను పడునేమో అనిరి 
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నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 4:7 => జడిసి దేవుడు దండులోనికి వచెచ్నని అనుకొని అయోయ్ మనకు శర్మ, 

ఇంతకుమునుపు వారీలాగు సంభర్మింపలేదు, 

1 సమూయేలు 4:8 => అయయ్యోయ్ మహా శూరుడగు ఈ దేవుని చేతిలోనుండి మనలను ఎవరు 

విడిపింపగలరు? అరణయ్మందు అనేకమైన తెగుళల్చేత ఐగుపీత్యులను హతము చేసిన దేవుడు ఈయనే 

గదా. 

1 సమూయేలు 4:9 => ఫిలిషీత్యులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని వారు మీకు దాసులైనటుట్ మీరు 

హెబీర్యులకు దాసులు కాకుండ బలాఢుయ్లై యుదధ్ము చేయుడని చెపుప్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 6:6 => ఐగుపీత్యులును ఫరోయును తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనినటుల్ 

మీ హృదయములను మీరెందుకు కఠినపరచుకొందురు? ఆయన వారిలో అదుభ్తకారయ్ములను 

చేయగా వారు ఈ జనులను పోనిచిచ్రి; ఇశార్యేలీయులు వెళి ల్పోయిరి గదా. 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

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

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

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

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  
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యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

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

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 

యెషయా 41:5 => దీవ్పములు చూచి దిగులుపడుచునన్వి భూదిగంతములు వణకుచునన్వి జనులు 

వచిచ్ చేరుచునాన్రు 

యెషయా 41:6 => వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసికొందురు ధైరయ్ము వహించుమని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 41:7 => అతుకుటనుగూరిచ్ అది బాగుగా ఉనన్దని చెపిప్ శిలిప్ కంసాలిని 

పోర్తాస్హపరచును సుతెత్తో నునుపుచేయువాడు దాగలిమీద కొటుట్వానిని పోర్తాస్హపరచును 

విగర్హము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని బిగించును.  

యెహోషువ 8:18 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నీవు చేతపటుట్కొనిన యీటెను 

హాయి వైపుగా చాపుము, పటట్ణమును నీచేతి కపప్గింతును, అంతట యెహోషువ తనచేతనునన్ 

యీటెను ఆ పటట్ణమువైపు చాపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:14 => యుదధ్మునకు బయలుదేరవలెనని తమ పటట్ణములలోనుండి వచిచ్ 

గిబియాలో కూడుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 24:20 => నిశచ్యముగా నీవు రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము నీకు 

సిథ్రపరచబడుననియు నాకు తెలియును. 

2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూల్ని 

దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 
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2 రాజులు 18:35 => యెహోవా మాచేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఆ యా 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును మాచేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానునాన్డు, మీ 

మీద ఆరాభ్టము చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్ ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉనాన్రు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

యోబు 15:13 => దేవునిమీద నీవేల ఆగర్హపడుచునాన్వు? నీ నోటనుండి అటిట్ మాటలేల 

రానిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  

యెషయా 36:20 => యెహోవా నా చేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఈ 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును నా చేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా? అని చెపెప్ను. 

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

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళి ల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను.  
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యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

యెహెజేక్లు 7:13 => వారు బర్దికియునన్ను అముమ్వాడు అమిమ్నదానికి తిరిగిరాడు, ఈ దరశ్నము 

వారి సమూహమంతటికి చెందును, అది తపప్క జరుగును, వారందరు దోషులైరి గనుక తమ పార్ణము 

రకిష్ంచుకొనుటకు వారిలో ఎవరును ధైరయ్ము చేయరు.  

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

వచనము 28 

అటిట్వారు పాడైన పటట్ణములలో నివసించుదురు ఎవరును నివసింపకూడని యిండల్లో దిబబ్లు 

కావలసియునన్ యిండల్లో నివసించెదరు 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:13 => నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనులకందరికిని ఏమేమి 

చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నాచేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను 

రకిష్ంప చాలియుండెనా? 
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2 ది న వృ తాత్ం త ము లు 3 2 : 1 4 = > మీ దే వు డు మి ముమ్ ను నా చే తి లో నుం డి 

విడిపింపగలడనుకొనుటకు, నా పితరులు బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసిన ఆ యా దేశసుథ్ల సకల 

దేవతలలోను తన జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింప గలిగిన దేవుడొకడైన యుండెనా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 

జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:17 => అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను 

నాచేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా సేవించు దేవుడును తన 

జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింపలేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, 

ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు వార్సి పంపెను. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

కీరత్నలు 18:40 => నా శతుర్వులను వెనుకకు నీవు మళల్చేసితివి ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేసితిని 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:14 => యుదధ్మునకు బయలుదేరవలెనని తమ పటట్ణములలోనుండి వచిచ్ 

గిబియాలో కూడుకొనిరి. 
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2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూల్ని 

దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 

2 రాజులు 18:35 => యెహోవా మాచేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఆ యా 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును మాచేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానునాన్డు, మీ 

మీద ఆరాభ్టము చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్ ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉనాన్రు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

యెషయా 36:20 => యెహోవా నా చేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఈ 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును నా చేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా? అని చెపెప్ను. 

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

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళి ల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను.  

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  
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వచనము 29 

కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద పంట బరువై నేలకు 

వంగదు 

యోబు 17:10 => మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను 

నాకు కనబడడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

కీరత్నలు 17:10 => వారు తమ హృదయమును కఠినపరచుకొనియునాన్రు వారి నోరు గరవ్ముగా 

మాటలాడును. 

కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

కీరత్నలు 78:31 => దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను 

ఇశార్యేలులో యౌవనులను కూలెచ్ను. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:17 => దానిని కటుట్కొని, ఆ కపప్ము మోయాబురాజైన ఎగోల్నుకు తెచెచ్ను. ఆ 

ఎగోల్ను బహు సూథ్లకాయుడు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:29 => ఆ కాలమున వారు మోయాబీయులలో బలముగల శూరులైన 

పరాకర్మశాలులను పదివేల మందిని చంపిరి; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. ఆ దినమున 
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మోయాబీయులు ఇశార్యేలీయుల చేతికిర్ంద అణపబడగా దేశము ఎనుబది సంవతస్రములు 

నిమమ్ళముగా ఉండెను. 

యోబు 21:24 => సంపూరణ్ సౌఖయ్మును నెమమ్దియును కలిగి నిండు ఆయుషయ్ముతో 

మృతినొందును 

వచనము 30 

వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును దేవుని నోటి ఊపిరిచేత 

వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 3:14 => తమకొరకు బీడు భూములయందు భవనములు కటిట్ంచుకొనిన భూరాజులతోను 

మంతుర్లతోను నేను నిదిర్ంచి నిమమ్ళించియుందును. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యెషయా 5:8 => సథ్లము మిగులకుండ మీరు మాతర్మే దేశములో నివసించునటుల్ ఇంటికి ఇలుల్ 

కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేరుచ్కొను మీకు శర్మ. 

యెషయా 5:9 => నేను చెవులార వినునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సప్షట్ముగా ఈ మాట 

నాతో సెలవిచెచ్ను. నిజముగా గొపప్వియు దివయ్మైనవియునైన యిండుల్ అనేకములు నివాసులులేక 

పాడైపోవును.  

యెషయా 5:10 => పది ఎకరముల దార్క్షతోట ఒక కుంచెడు రసమిచుచ్ను తూమెడుగింజల పంట 

ఒక పడియగును. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

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

చేయుచునాన్ను, యూదాపటట్ణములను నివాసిలేని పాడు సథ్లముగా చేయుచునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 26:18 => యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో మోరషీత్యుడైన మీకా 

పర్వచించుచుండెను . అతడు యూదా జనులందరితో ఇటుల్  పర్కటించుచు వచెచ్ను 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ 

సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము రాళల్కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని 

ఉనన్త సథ్లములవలె అగును. 

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

అది పాడై యెగతాళికి కారణముగా ఉండును.  

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

వచనము 31 

వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే వారికి ఫలమగును. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

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

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 
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యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

యోబు 22:19 => మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ 

కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 
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లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 
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యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

సామెతలు 12:3 => భకిత్హీనతవలన ఎవరును సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

వచనము 32 

వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

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

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెహెజేక్లు 15:4 => అది పొయియ్కే సరిపడును గదా? అగిన్చేత దాని రెండు కొనలు కాలచ్బడి 

నడుమ నలల్బడిన తరువాత అది మరి ఏ పనికైనను తగునా? 

యెహెజేక్లు 15:5 => కాలకముందు అది యే పనికిని తగకపోయెనే; అగిన్ దానియందు రాజి దాని 

కాలిచ్న తరువాత అది పనికివచుచ్నా? 

యెహెజేక్లు 15:6 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

అగిన్కపప్గించిన దార్క్షచెటుట్ అడవిచెటల్లో ఏలాటిదో యెరూషలేము కాపురసుథ్లును ఆలాటివారే గనుక 

నేను వారిని అపప్గింపబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 15:7 => నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను 

అగిన్యే వారిని దహించును; వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 20:47 => దకిష్ణ దేశమా, యెహోవా మాట ఆలకించుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీలో అగిన్ రాజబెటెట్దను, అది నీలోనునన్ పచచ్ని చెటల్నిన్టిని ఎండిన 
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చెటల్నిన్టిని దహించును, అది ఆరిపోకుండనుండును, దకిష్ణదికుక్ మొదలుకొని ఉతత్రదికుక్వరకు 

భూముఖమంతయు దానిచేత కాలచ్బడును. 

యెహెజేక్లు 20:48 => అది ఆరిపోకుండ యెహోవానైన నేను దానిని రాజబెటిట్తినని సమసత్మైన 

జనులకు తెలియబడును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 
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యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

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

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

వచనము 33 

దార్క్షచెటుట్ పిందెలు రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. ఒలీవచెటుట్ పువువ్లు రాలుచ్నటుల్ ఆయన 

వారిని రాలుచ్ను. 

Page  of 796 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

గలతీయులకు 6:3 => ఎవడైనను వటిట్వాడై యుండి తాను ఎనిన్కైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల 

తనున్తానే మోసపరచుకొనును. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యోనా 2:8 => అసతయ్మైన వయ్రథ్దేవతలయందు లక్షయ్ముంచువారు తమ కృపాధారమును 

విసరిజ్ంతురు. 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

సామెతలు 22:8 => దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును కోయును వాని కోర్ధమను దండము 

కాలిపోవును. 

యెషయా 17:10 => ఏలయనగా నీవు నీ రక్షణకరత్యగు దేవుని మరచిపోతివి నీ ఆశర్యదురగ్మైన 

నీ శైలమును జాఞ్పకము చేసికొనలేదు అందుచేత నీవు రమయ్మైన వనములను నాటుచు వచిచ్తివి 

వాటిలో అనయ్మైన దార్కాష్వలుల్లను నాటితివి 

Page  of 797 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 17:11 => నీవు నాటిన దినమున దాని చుటుట్ కంచె వేసితివి పొర్దుద్ననే నీవు వేసిన 

వితత్నములను పుషిప్ంపజేసితివి గొపప్ గాయములును మికుక్టమైన బాధయు కలుగు దినమున పంట 

కుపప్లుగా కూరచ్బడును.  

హోషేయ 8:7 => వారు గాలిని వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయ వాయువు వారికి కోతయగును; 

వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల అనుయ్లు దాని 

తినివేతురు. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

యోబు 34:33 => నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? 

నేను కాదు నీవే నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 

వచనము 34 

భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ కాలిచ్వేయును 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 

యోబు 8:16 => అతడు గటిట్గా దాని పటుట్కొనగా అది విడిపోవును.ఎండకు అతడు పచిచ్పటిట్ 

బలియును అతని తీగెలు అతని తోటమీద అలుల్కొనును. 

యోబు 8:17 => అతని వేళుల్ గటుట్మీద చుటుట్కొనును రాళుల్గల తన నివాసమును అతడు 

తేరిచూచును. 
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యోబు 8:18 => దేవుడు అతని సథ్లములోనుండి అతని వెళల్గొటిట్నయెడల అది నేను నినెన్రుగను 

ఎపుప్డును నినున్ చూడలేదనును. 

యోబు 8:19 => ఇదే అతని సంతోషకరమైన గతికి అంతము అతడునన్ ధూళినుండి ఇతరులు 

పుటెట్దరు. 

యోబు 14:7 => వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగురుచ్ననియు దానికి లేతకొమమ్లు 

వేయుననియు నమమ్కము కలదు. 

యోబు 14:8 => దాని వేరు భూమిలో పాతదై పోయినను దాని అడుగుమొదుద్ మంటిలో 

చీకిపోయినను 

యోబు 14:9 => నీటి వాసన మాతర్ముచేత అది చిగురుచ్ను లేత మొకక్వలె అది కొమమ్లు వేయును. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

కీరత్నలు 52:8 => నేనైతే దేవుని మందిరములో పచచ్ని ఒలీవ చెటుట్వలె నునాన్ను నితయ్ము దేవుని 

కృపయందు నమిమ్కయుంచుచునాన్ను  

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 
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యెహెజేక్లు 17:8 => కావున నీవీలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

అటిట్ దార్కాష్వలిల్ వృదిధ్నొందునా?  

యెహెజేక్లు 17:9 => అది యెండిపోవునటుల్ జనులు దాని వేళల్ను పెరికి దాని పండుల్ కోసివేతురు, 

దాని చిగుళుల్ ఎండిపోగా ఎంతమంది సేదయ్గాండుర్ ఎంత కాపు చేసినను దాని వేళుల్ ఇక చిగిరింపవు. 

యెహెజేక్లు 17:10 => అది నాటబడినను వృదిధ్పొందునా? తూరుప్గాలి దానిమీద విసరగా అది 

బొతిత్గా ఎండిపోవును, అది నాటబడిన పాదిలోనే యెండిపోవును. 

హోషేయ 9:16 => ఎఫార్యిము మొతత్బడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు ఫలమియయ్రు. వారు 

పిలల్లు కనినను వారి గరభ్నిధిలోనుండి వచుచ్ సొతుత్ను నేను నాశనము చేసెదను. 

హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

హోషేయ 14:7 => అతని నీడయందు నివసించువారు మరలివతుత్రు. ధానయ్మువలె వారు తిరిగి 

మొలుతురు దార్క్షచెటుట్వలె వారు వికసింతురు. లెబానోను దార్క్షరసము వాసనవలె వారు 

పరిమళింతురు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 

వచనము 35 
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వారు దుషాక్రయ్మును గరభ్మున ధరించి పాపము కందురు వారి కడుపున కపటము పుటుట్ను. 

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

షారోను ఎడారి ఆయెను బాషానును కరెమ్లును తమ చెటల్ ఆకులను రాలుచ్కొనుచునన్వి. 

పర్కటన 6:13 => పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ 

ఆకాశ నక్షతర్ములు భూమిమీద రాలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 
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యోబు 

అధాయ్యము 16	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అందుకు యోబు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 20:1 => అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

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

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

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

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 
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యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

1 సమూయేలు 8:3 => వీరు బెయేరె ష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని 

పర్వరత్నను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 
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ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

ఆమోసు 5:11 => దోష నివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు 

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

యెషయా 9:17 => వారందరును భకిత్హీనులును దురామ్రుగ్లునై యునాన్రు పర్తి నోరు 

దురాభ్షలాడును కాబటిట్ పర్భువు వారి యౌవనసుథ్లను చూచి సంతోషింపడు వారిలో తలిదండుర్లు 

లేనివారియందైనను వారి విధవరాండర్యందైనను జాలిపడడు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము 

చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

వచనము 2 
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ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

హోషేయ 10:13 => నీ పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు 

పంటకై దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను కోత కోసియునాన్రు. అబదధ్మునకు ఫలము 

పొందియునాన్రు.  

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

1 రాజులు 20:7 => కాగా ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి బెనహ్దదు నీ 

భారయ్లను పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని 

చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయగోరుచునన్ మోసము ఎటిట్దో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను. 

కీరత్నలు 10:7 => వారి నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను నిండియునన్ది వారి 

నాలుకకిర్ంద చేటును పాపమును ఉనన్వి. 
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సామెతలు 24:2 => వారి హృదయము బలాతాక్రము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడును 

గూరిచ్ మాటలాడును. 

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

అగిన్యైనటుట్ మిముమ్ను దహించివేయుచునన్ది.  

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

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

వచనము 3 

ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 4 

నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద మాటలు 

కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

యోబు 6:6 => ఉపుప్లేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా? గుర్డుడ్లోని తెలుపులో రుచికలదా? 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 
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యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

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

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 15:3 => వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత 

వాదింపదగునా? 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 
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యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 

యోబు 21:34 => మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో 

మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ జూచెదరు? 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 108:12 => మనుషుయ్ల సహాయము వయ్రథ్ము. శతుర్వులను జయించుటకు నీవు మాకు 

సహాయము దయచేయుము 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

వచనము 5 

అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల మాటలు మిముమ్ను 

ఓదారిచ్ ఆదరించును 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

యోబు 20:3 => నాకు అవమానము కలుగజేయు నిందను నేను వినన్ందుకు నా మనోవివేకము 

తగిన పర్తుయ్తత్రము సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 
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యోబు 32:4 => వారు ఎలీహుకనన్ ఎకుక్వ వయసుస్గలవారు గనుక అతడు యోబుతో 

మాటలాడవలెనని కనిపెటిట్యుండెను. 

యోబు 32:5 => అయితే ఎలీహు ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్కపోవుట 

చూచినపుప్డు అతని కోపము రేగెను. 

యోబు 32:6 => కావున బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు ఈలాగు 

మాటలాడసాగెను నేను పినన్వయసుస్ గలవాడను మీరు బహు వృదుధ్లు ఆ హేతువుచేతను నేను 

భయపడి నా తాతప్రయ్ము మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 

మతత్యి 22:46 => ఎవడును మారుమాట చెపప్లేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును 

ఆయనను ఒక పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 5:9 => ఆ మనుషుయ్లచేత ఎకుక్వ పని చేయింపవలెను, దానిలో వారు 

కషట్పడవలెను, అబదధ్పుమాటలను వారు లక్షయ్పెటట్కూడదనెను. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 15:3 => వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత 

వాదింపదగునా? 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 
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యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

వచనము 6 

నేను మాటలాడినను నా దుఃఖము చలాల్రదు నేను ఊరకుండినను నాకేమి ఉపశమనము కలుగును? 

యోబు 6:2 => నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద 

తార్సులో పెటట్బడును గాక. 

యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 6:5 => అడవిగాడిద గడిడ్చూచి ఓండర్ పెటుట్నా?ఎదుద్ మేతచూచి రంకెవేయునా? 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 
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యోబు 35:16 => నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను 

విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

2 రాజులు 19:21 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట యేదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది; నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది; యెరూషలేము కుమారి నినున్ 

చూచి తల ఊచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 44:14 => అనయ్జనులలో మముమ్ను సామెతకు హేతువుగాను పర్జలు తల ఆడించుటకు 

కారణముగాను మముమ్ను ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 109:25 => వారి నిందలకు నేను ఆసప్దుడనైతిని వారు ననున్ చూచి తమ తలలు ఊచెదరు 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

విలాపవాకయ్ములు 2:15 => తోర్వను వెళుల్వారందరు నినున్చూచి చపప్టుల్కొటెట్దరు వారు 

యెరూషలేముకుమారిని చూచి పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల పటట్ణమనియు సరవ్ భూనివాసులకు 

ఆనందకరమైన నగరియనియు జనులు ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్యేనా చెపిప్రి? అని యనుకొనుచు 

గేలిచేసి తల ఊచెదరు  

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 
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మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 12:5 => దురద్శ నొందినవానిని తిరసక్రించుట కేష్మము గలవారు యుకత్మనుకొందురు. 

కాలుజారువారికొరకు తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 

యోబు 16:20 => నా సేన్హితులు ననున్ ఎగతాళిచేయుచునాన్రు. నరుని విషయమై యొకడు 

దేవునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

కీరత్నలు 123:4 => మముమ్ను కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

యెషయా 37:22 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట ఏదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది ఆమె నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది యెరూషలేము కుమారి 

నినున్ చూచి తల ఊచుచునన్ది.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

వచనము 7 

ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు నీవు 

పాడుచేసియునాన్వు 
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యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

సామెతలు 27:17 => ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అటుల్ ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము 

పుటిట్ంచును. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

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

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

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

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 
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యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 36:17 => దుషుట్ల తీరుప్ నీలో పూరిత్గా కనబడుచునన్ది నాయ్యవిమరశ్యు తీరుప్ను 

కూడుకొనియునన్వి. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

వచనము 8 

నా దేహమంతయు నీవు పటుట్కొనియునాన్వు. ఇదికూడ నామీద సాక్షయ్ముగా నునన్ది నా కీష్ణత 

ముఖాముఖిగా సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

కీరత్నలు 77:1 => నేను ఎలుగెతిత్ దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్దును ఆయనకు మనవి చేయుదును దేవుడు 

నాకు చెవియొగుగ్వరకు నేను ఎలుగెతిత్ ఆయనకు మనవి చేయుదును. 
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కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

కీరత్నలు 77:5 => తొలిల్టి దినములను, పూరవ్కాల సంవతస్రములను నేను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

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

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

తరతరములకు తపిప్పోయెనా? 

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

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 88:17 => నీళుల్ ఆవరించునటుల్ అవి దినమంత ననున్ ఆవరించుచునన్వి అవి ననున్ 

చుటూ ట్ర చుటుట్కొనియునన్వి  

కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 
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వచనము 9 

ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ కొరుకుచుండెను నాకు 

శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 

యోబు 7:3 => ఆశ లేకయే జరుగు నెలలను నేను చూడవలసివచెచ్ను.ఆయాసముతో కూడిన 

రాతుర్లు నాకు నియమింపబడి యునన్వి. నేను పండుకొనునపుప్డెలల్ 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 6:7 => విచారముచేత నా కనున్లు గుంటలు పడుచునన్వి నాకు బాధ కలిగించువారిచేత 

అవి చివికియునన్వి. 

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషుట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

మీకా 6:13 => కాబటిట్ నీవు బాగుపడకుండ నేను నీ పాపములనుబటిట్ నినున్ పాడుచేసి మొతుత్దును. 
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యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 29:5 => సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా చుటుట్నుండిరి 

యోబు 29:6 => నేను పెటిట్న అడుగెలల్ నేతిలో పడెను బండనుండి నా నిమితత్ము నూనె 

పర్వాహముగా పారెను. 

యోబు 29:7 => పటట్ణపు గుమమ్మునకు నేను వెళి ల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠము 

సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 

యోబు 29:8 => యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

యోబు 29:10 => పర్ధానులు మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి అంటుకొనెను. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 
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యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

యోబు 29:19 => నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్ వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద నిలుచును. 

యోబు 29:20 => నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా 

నుండును. 

యోబు 29:21 => మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని 

మౌనముగా ఉండిరి. 

యోబు 29:22 => నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారుమాట పలుకకుండిరి. గుతుత్లు 

గుతుత్లుగా నా మాటలు వారిమీద పడెను. 

యోబు 29:23 => వరష్ముకొరకు కనిపెటుట్నటుల్ వారు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనిరి కడవరి 

వానకొరకైనటుల్ వారు వెడలుప్గా నోరుతెరచుకొనిరి. 

యోబు 29:24 => వారు ఆశారహితులై యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్ నవివ్తిని నా 

ముఖపర్కాశము లేకుండ వారేమియు చేయరైరి. 
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యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:11 => నాకు తోర్వలేకుండ చేసి నా యవయవములను విడదీసియునాన్డు నాకు 

దికుక్లేకుండ చేసియునాన్డు 

వచనము 10 

జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు ఏకీభవించి నామీద 

గుంపు కూడుదురు 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

రూతు 1:21 => నేను సమృధిద్గలదాననై వెళి ల్తిని, యెహోవా ననున్ రికుత్రాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. 

మీరు ననున్ నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా నామీద విరుదధ్ముగ సాక్షయ్ము పలికెను, సరవ్శకుత్డు 

ననున్ బాధపరచెను అని వారితో చెపెప్ను. 

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

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

కీరత్నలు 106:15 => వారు కోరినది ఆయన వారికిచెచ్ను అయినను వారి పార్ణములకు ఆయన 

కీష్ణత కలుగజేసెను. 

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 
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యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

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

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:4 => ఆయన నా మాంసమును నా చరమ్మును కీష్ణింపజేయుచునాన్డు. నా 

యెముకలను విరుగగొటుట్చునాన్డు 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

వచనము 11 

దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

యోబు 18:4 => కోపముచేత నినున్ నీవు చీలుచ్కొనువాడా, నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా 

చేయబడునా? నీ నిమితత్ము కొండ దాని సాథ్నము తపుప్నా? 

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

విలాపవాకయ్ములు 3:10 => నా పార్ణమునకు ఆయన పొంచియునన్ ఎలుగుబంటివలె ఉనాన్డు 

చాటైన చోటులలోనుండు సింహమువలె ఉనాన్డు 

హోషేయ 5:14 => ఏలయనగా ఎఫార్యిమీయులకు సింహము వంటివాడనుగాను యూదా వారికి 

కొదమసింహము వంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పటుట్కొని చీలెచ్దను, నేనే వారిని 

కొనిపోవుదును, విడిపించువాడొకడును లేకపోవును 
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కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 19:11 => ఆయన నామీద తన కోపమును రగులబెటెట్ను ననున్ తన శతుర్వులలో ఒకనిగా 

ఎంచెను. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 18:17 => బలవంతులగు పగవారు ననున్ దేవ్షించువారు నాకంటె బలిషుట్లైయుండగా వారి 

వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

Page  of 822 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

యిరిమ్యా 30:14 => నీ సేన్హితులందరు నినున్ మరచియునాన్రు, వారు నినున్గూరిచ్ విచారింపరు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:4 => ఆయన నా మాంసమును నా చరమ్మును కీష్ణింపజేయుచునాన్డు. నా 

యెముకలను విరుగగొటుట్చునాన్డు 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

వచనము 12 

నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు మెడ పటుట్కొని 

విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా నిలిపియునాన్డు 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

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

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 35:21 => ననున్ దూషించుటకై వారు నోరు పెదద్దిగా తెరచుకొనుచునాన్రు. ఆహా ఆహా 

యిపుప్డు వాని సంగతి మాకు కనబడినదే అనుచునాన్రు. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 
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లూకా 23:36 => అంతట సైనికులు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ ఆయనకు చిరకనిచిచ్ 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:23 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ 

మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున 

పోయెననెను. 

యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

విలాపవాకయ్ములు 3:30 => అతడు తనున్ కొటుట్వానితటుట్ తన చెంపను తిర్పప్వలెను. అతడు 

నిందతో నింపబడవలెను 

మీకా 5:1 => అయితే సమూహములుగా కూడుదానా, సమూహములుగా కూడుము; శతుర్వులు 

మన పటట్ణము ముటట్డివేయుచునాన్రు, వారు ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతిని కఱఱ్తో చెంపమీద 

కొటుట్చునాన్రు. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:2 => అందుకు పర్ధానయాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొటుట్డని 

దగగ్ర నిలిచియునన్వారికి ఆజాఞ్పింపగా 

2 కొరిందీయులకు 11:20 => ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ 

మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు 

ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు సహించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  
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కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 3:7 => యెహోవా, లెముమ్, నా దేవా ననున్ రకిష్ంపుము నా శతుర్వులనందరిని దవడ 

యెముకమీద కొటుట్వాడవు నీవే, దుషుట్ల పళుల్ విరుగగొటుట్వాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషుట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

వచనము 13 

ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను పొడిచెను నా పైతయ్రసమును 

నేలను పారబోసెను. 
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1 సమూయేలు 24:18 => ఈ దినమున నీవు నా అపకారమునకు ఉపకారము చేసినవాడవై, 

నాయెడల నీకునన్ ఉపకారబుదిధ్ని వెలల్డిచేసితివి గనుక నీవు నాకంటె నీతిపరుడవు. 

కీరత్నలు 31:8 => నీవు శతుర్వులచేత ననున్ చెరపెటట్లేదు విశాలసథ్లమున నా పాదములు 

నిలువబెటిట్తివి. 

రోమీయులకు 11:32 => అందరియెడల కరుణ చూపవలెనని, దేవుడు అందరిని అవిధేయతాసిథ్తిలో 

మూసివేసి బంధించియునాన్డు. 

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 

యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 
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యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

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

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 

యోబు 19:12 => ఆయన సైనికులు ఏకముగా కూడి వచిచ్రి వారు నామీద ముటట్డిదిబబ్లు వేసిరి 

నా గుడారముచుటుట్ దిగిరి. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 
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యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 

వచనము 14 

కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె నామీద పడెను. 

యోబు 1:2 => అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 3:26 => నాకు నెమమ్ది లేదు సుఖము లేదు విశార్ంతి లేదు శర్మయే సంభవించుచునన్ది. 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

యోబు 29:19 => నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్ వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద నిలుచును. 

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

విలాపవాకయ్ములు 3:4 => ఆయన నా మాంసమును నా చరమ్మును కీష్ణింపజేయుచునాన్డు. నా 

యెముకలను విరుగగొటుట్చునాన్డు 
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మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

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

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

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజుఞ్లైయునాన్రు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:11 => నాకు తోర్వలేకుండ చేసి నా యవయవములను విడదీసియునాన్డు నాకు 

దికుక్లేకుండ చేసియునాన్డు 

యెహెజేక్లు 29:7 => వారు నినున్చేత పటుట్కొనినపుప్డు నీవు విరిగిపోయి వారి పర్కక్లలో 

గుచుచ్కొంటివి, వారు నీమీద ఆనుకొనగా నీవు విరిగిపోయి వారి నడుములు విరిగిపోవుటకు 

కారణమైతివి. 

యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

విలాపవాకయ్ములు 3:12 => విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ బాణమునకు గురిగా ఆయన ననున్ 

నిలువబెటిట్యునాన్డు 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

కీరత్నలు 21:12 => నీవు వారిని వెనుకకు తిర్పిప్వేసెదవు నీ వింటి నారులను బిగించి వారిని 

ముఖముమీద కొటుట్దువు. 

కీరత్నలు 88:17 => నీళుల్ ఆవరించునటుల్ అవి దినమంత ననున్ ఆవరించుచునన్వి అవి ననున్ 

చుటూ ట్ర చుటుట్కొనియునన్వి  
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యెషయా 30:32 => యెహోవా అషూష్రుమీద పడవేయు నియామక దండమువలని పర్తి దెబబ్ 

తంబుర సితారాల నాదముతో పడును ఆయన తన బాహువును వానిమీద ఆడించుచు యుదధ్ము 

చేయును.  

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

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

కంటికి అందమైన వసుత్వులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు అగిన్ కురియునటుల్గా ఆయన తన 

ఉగర్తను సీయోను కుమారెత్ గుడారములమీద కుమమ్రించియునాన్డు.  

వచనము 15 

నా చరమ్ముమీద నేను గోనెపటట్ కూరుచ్కొంటిని నా కొముమ్ను ధూళితో మురికిచేసితిని. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

కీరత్నలు 7:12 => ఒకడును మళల్నియెడల, ఆయన తన ఖడగ్మును పదును పెటుట్ను తన విలుల్ 

ఎకుక్పెటిట్ దానిని సిదధ్పరచియునాన్డు 

కీరత్నలు 7:13 => వానికొరకు మరణసాధనములను సిదధ్పరచియునాన్డు తన అంబులను అగిన్ 

బాణములుగా చేసియునాన్డు 

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

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

విలాపవాకయ్ములు 3:13 => తన అంబులపొదిలోని బాణములనిన్యు ఆయన నా ఆంతర్ములగుండ 

దూసిపోజేసెను. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

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

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

యెహెజేక్లు 5:11 => నీ హేయదేవతలనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన కిర్యలనిన్టిచేత నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను జాలియైనను లేక నేను నినున్ 

కీష్ణింపజేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:11 => నా జనుల కుమారికి కలిగిన నాశనము చూడగా నా కనున్లు 

కనీన్టిచేత కీష్ణించుచునన్వి నా యంతరంగము కోష్భిలుల్చునన్ది నా కాలేజము నేలమీద ఒలుకుచునన్ది. 

శిశువులును చంటిబిడ డ్లును పటట్ణపువీధులలో మూరిఛ్లెల్దరు.  

యోబు 19:22 => నా శరీరమాంసము పోవుట చాలుననుకొనక దేవుడు ననున్ తరుమునటుల్గా 

మీరేల ననున్ తరుముదురు? 

యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 21:12 => నీవు వారిని వెనుకకు తిర్పిప్వేసెదవు నీ వింటి నారులను బిగించి వారిని 

ముఖముమీద కొటుట్దువు. 
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కీరత్నలు 73:21 => నా హృదయము మతస్రపడెను. నా అంతరిందిర్యములలో నేను 

వాయ్కులపడితిని. 

కీరత్నలు 88:17 => నీళుల్ ఆవరించునటుల్ అవి దినమంత ననున్ ఆవరించుచునన్వి అవి ననున్ 

చుటూ ట్ర చుటుట్కొనియునన్వి  

విలాపవాకయ్ములు 3:11 => నాకు తోర్వలేకుండ చేసి నా యవయవములను విడదీసియునాన్డు నాకు 

దికుక్లేకుండ చేసియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:12 => విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ బాణమునకు గురిగా ఆయన ననున్ 

నిలువబెటిట్యునాన్డు 

వచనము 16 

నాచేత బలాతాక్రము జరుగకపోయినను నా పార్రథ్న యథారథ్ముగా నుండినను 

విలాపవాకయ్ములు 3:3 => మాటి మాటికి దినమెలల్ ఆయన ననున్ దెబబ్లు కొటుట్చునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:4 => ఆయన నా మాంసమును నా చరమ్మును కీష్ణింపజేయుచునాన్డు. నా 

యెముకలను విరుగగొటుట్చునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:5 => నాకు అడ డ్ముగా కంచె వేసియునాన్డు విషమును మాచిపతిర్ని నా చుటుట్ 

మొలిపించియునాన్డు 

నాయ్యాధిపతులు 15:8 => తొడలతో తుంటల్ను విరుగగొటిట్ వారిని బహుగా హతము చేసెను. 

అటుపిమమ్ట వెళి ల్ ఏతాము బండసందులో నివసించెను. 

కీరత్నలు 42:7 => నీ జలపర్వాహధారల ధవ్ని విని కరడు కరడును పిలుచుచునన్ది నీ అలలనిన్యు నీ 

తరంగములనిన్యు నా మీదుగా పొరిల్ పారియునన్వి.  

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 
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యోబు 19:22 => నా శరీరమాంసము పోవుట చాలుననుకొనక దేవుడు ననున్ తరుమునటుల్గా 

మీరేల ననున్ తరుముదురు? 

యిరిమ్యా 17:18 => ననున్ సిగుగ్పడనియయ్క ననున్ తరుమువారిని సిగుగ్పడనిముమ్ ననున్ 

దిగులుపడనియయ్క వారిని దిగులుపడనిముమ్, వారిమీదికి ఆపదిద్నము రపిప్ంచుము, రెటిట్ంపు 

నాశనముతో వారిని నశింపజేయుము. 

వచనము 17 

ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము నిలుచుచునన్ది. 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

కీరత్నలు 75:5 => కొముమ్ ఎతత్కుడి, ఎతుత్గా కొముమ్ ఎతత్కుడి పొగరుపటిట్న మాటలాడకుడి అని 

భకిత్హీనులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 75:10 => భకిత్హీనుల కొముమ్లననిన్టిని నేను విరుగగొటెట్దను నీతిమంతుల కొముమ్లు 

హెచిచ్ంపబడును. 
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యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

విలాపవాకయ్ములు 2:3 => కోపావేశుడై ఇశార్యేలీయులకునన్ పర్తి శృంగమును ఆయన 

విరుగగొటిట్యునాన్డు శతుర్వులుండగా తన కుడిచెయియ్ ఆయన వెనుకకు తీసియునాన్డు నఖముఖాల 

దహించు అగిన్జావ్లలు కాలుచ్నటుల్ ఆయన యాకోబును కాలిచ్వేసియునాన్డు.  

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

వచనము 18 

భూమీ, నా రకత్మును కపిప్వేయకుము నా మొఱఱ్కు విరామము కలుగకుండునుగాక. 

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 6:7 => విచారముచేత నా కనున్లు గుంటలు పడుచునన్వి నాకు బాధ కలిగించువారిచేత 

అవి చివికియునన్వి. 

కీరత్నలు 31:9 => యెహోవా, నేను ఇరుకున పడియునాన్ను, ననున్ కరుణింపుము విచారమువలన 

నా కనున్ కీష్ణించుచునన్ది నా పార్ణము, నా దేహము కీష్ణించుచునన్వి.  

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 102:3 => పొగ యెగిరిపోవునటుల్గా నా దినములు తరిగిపోవుచునన్వి పొయిలోనిది 

కాలిపోయినటుల్ నా యెముకలు కాలిపోయియునన్వి. 
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కీరత్నలు 102:4 => ఎండదెబబ్కు వాడిన గడిడ్వలె నా హృదయము వాడిపోయియునన్ది భోజనము 

చేయుటకే నేను మరచిపోవుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 102:5 => నా మూలుగ్ల శబద్మువలన నా యెముకలు నా దేహమునకు 

అంటుకొనిపోయినవి. 

కీరత్నలు 102:9 => నీ కోపాగిన్నిబటిట్యు నీ ఆగర్హమునుబటిట్యు బూడిదెను ఆహారముగా 

భుజించుచునాన్ను. 

యెషయా 52:14 => నినున్ చూచి యే మనిషి రూపముకంటె అతని ముఖమును, నర రూపముకంటె 

అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విసమ్యమొందిరొ  

విలాపవాకయ్ములు 1:16 => వీటినిబటిట్ నేను ఏడుచ్చునాన్ను నా కంట నీరు ఒలుకుచునన్ది నా 

పార్ణము తెపప్రిలల్జేసి ననున్ ఓదారచ్వలసినవారు నాకు దూరసుథ్లైరి శతుర్వులు పర్బలియునాన్రు నా 

పిలల్లు నాశనమైపోయిరి.  

యోబు 17:7 => నా కనుదృషిట్ దుఃఖముచేత మందమాయెను నా అవయవములనిన్యు నీడవలె 

ఆయెను 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

యోనా 2:1 => ఆ మతస్య్ము కడుపులోనుండి యోనా యెహోవాను ఈలాగున పార్రిథ్ంచెను. 

యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 
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యోనా 2:5 => పార్ణాంతము వచుచ్నంతగా జలములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి, సముదార్గాధము 

ననున్ ఆవరించియునన్ది. సముదర్పు నాచు నా తలకు చుటుట్కొనియునన్ది. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

యోనా 2:7 => కూపములోనుండి నా పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను యెహోవాను జాఞ్పకము 

చేసికొంటిని; నీ పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి వచెచ్ను.  

యోనా 2:8 => అసతయ్మైన వయ్రథ్దేవతలయందు లక్షయ్ముంచువారు తమ కృపాధారమును 

విసరిజ్ంతురు. 

యోనా 2:9 => కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలులనరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను. యెహోవాయొదద్నే రక్షణ దొరకును అని పార్రిథ్ంచెను. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

మారుక్ 14:34 => అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; 

మీరికక్డ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

వచనము 19 

ఇపుప్డు నాకు సాకిష్యైనవాడు పరలోకములోనునాన్డు నా పక్షముగా సాక్షయ్ము పలుకువాడు 

పరమందునాన్డు. 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 
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యోబు 15:20 => తన జీవితకాలమంతయు దుషుట్డు బాధనొందును హింసకునికి ఏరప్డిన 

సంవతస్రములనిన్యు వాడు బాధనొందును. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 21:28 => అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ నునన్ది? భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము 

ఎకక్డ ఉనన్ది అని మీరడుగుచునాన్రే. 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

యోబు 27:7 => నాకు శతుర్వులైనవారు దుషుట్లుగా కనబడుదురు గాక ననెన్దిరించువారు 

నీతిలేనివారుగా కనబడుదురు గాక. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  
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యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

యోబు 31:2 => ఆలాగు చేసినయెడల పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్ యేమగును?ఉనన్త 

సథ్లముననునన్ సరవ్శకుత్ని సావ్సథ్య్మేమగును? 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

యోబు 31:5 => అబదిధ్కుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల మోసము చేయుటకై నా కాలు 

తవ్రపడినయెడల 

యోబు 31:6 => నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 

యోబు 31:7 => నాయ్యమైన తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను తోర్వవిడిచి 

నడచినయెడల నా మనసుస్ నా కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలినయ్మేమైనను 

నాచేతులకు తగిలినయెడల  

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 
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యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 
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యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

యోబు 31:26 => సూరుయ్డు పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి 

నడచుచుండగా అతనినేగాని చూచి 

యోబు 31:27 => నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు 

ముదుద్పెటిట్నయెడలను పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  
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యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

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

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

కీరత్నలు 44:17 => ఇదంతయు మా మీదికి వచిచ్నను మేము నినున్ మరువలేదు నీ నిబంధన మీరి 

దోర్హులము కాలేదు. 

కీరత్నలు 44:18 => మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి 

తొలగిపోలేదు. 

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

కీరత్నలు 44:20 => మా దేవుని నామమును మేము మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ 

మాచేతులు చాపియునన్యెడల 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 
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యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

కీరత్నలు 66:19 => నిశచ్యముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించియునాన్డు ఆయన నా విజాఞ్పన 

ఆలకించియునాన్డు 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

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

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 
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యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

వచనము 20 

నా సేన్హితులు ననున్ ఎగతాళిచేయుచునాన్రు. నరుని విషయమై యొకడు దేవునితో 

వాయ్జెయ్మాడవలెననియు 

యిరిమ్యా 22:29 => దేశమా, దేశమా, దేశమా, యెహోవా మాట వినుము. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

నెహెమాయ్ 4:5 => వారు కటుట్వారినిబటిట్ నీకు కోపము పుటిట్ంచియుండిరి గనుక వారి దోషమును 

పరిహరింపకుము, నీయెదుట వారి పాపమును తుడిచివేయకుము. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యెహెజేక్లు 24:7 => దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని 

కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

కీరత్నలు 66:19 => నిశచ్యముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించియునాన్డు ఆయన నా విజాఞ్పన 

ఆలకించియునాన్డు 

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

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 
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యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

లేవీయకాండము 17:13 => మరియు ఇశార్యేలీయులలోనేగాని మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేగాని ఒకడు తినదగిన మృగమునైనను పకిష్నైనను వేటాడి పటిట్నయెడల వాడు దాని 

రకత్మును ఒలికించి మంటితో కపప్వలెను; ఏలయనగా అది సమసత్ దేహములకు పార్ణాధారము; 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

వచనము 21 

నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి 

కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 
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రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

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

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

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

పోలియునన్వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

వచనము 22 

కొదిద్ సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగిరాని మారగ్మున నేను వెళుల్దును. 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 
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యోబు 12:5 => దురద్శ నొందినవానిని తిరసక్రించుట కేష్మము గలవారు యుకత్మనుకొందురు. 

కాలుజారువారికొరకు తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 

యోబు 17:2 => ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్ చేరియునాన్రు వారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా 

కనున్ల కెదురుగానునన్వి. 

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 142:2 => బహు వినయముగా ఆయన సనిన్ధిని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నాకు కలిగిన 

బాధ ఆయన సనిన్ధిని తెలియజెపుప్కొనుచునాన్ను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళి ల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

1 సమూయేలు 7:6 => వారు మిసాప్లో కూడుకొని నీళుల్ చేది యెహోవా సనిన్ధిని కుమమ్రించి ఆ 

దినము ఉపవాసముండి యెహోవా దృషిట్కి మేము పాపాతుమ్లమని ఒపుప్కొనిరి. మిసాప్లో సమూయేలు 

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 
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దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 39:12 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

కీరత్నలు 56:8 => నా సంచారములను నీవు లెకిక్ంచియునాన్వు నా కనీన్ళుల్ నీ బుడిడ్లో 

నుంచబడియునన్వి అవి నీ కవిలెలో1 కనబడును గదా. 

కీరత్నలు 88:9 => బాధచేత నా కనున్ కీష్ణించుచునన్ది యెహోవా, పర్తిదినము నేను నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నీవైపు నాచేతులు చాపుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:22 => నేను నీ శాసనముల ననుసరించుచునాన్ను. నామీదికి రాకుండ నిందను 

తిరసాక్రమును తొలగింపుము. 
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యోబు 

అధాయ్యము 17	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

నా పార్ణము సమసిపోయెను నా దినములు తీరెను సమాధి నా నిమితత్ము సిదధ్మైయునన్ది. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 9:35 => అపుప్డు ఆయనకు భయపడక నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను అటిట్వాడను 

కాననుకొనుచునాన్ను. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 40:1 => మరియు యెహోవా యోబునకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 
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యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యోబు 40:3 => అపుప్డు యోబు యెహోవాకు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

నిరగ్మకాండము 33:11 => మనుషుయ్డు తన సేన్హితునితో మాటలాడునటుల్ యెహోవా మోషేతో 

ముఖాముఖిగా మాటలాడుచుండెను. తరువాత అతడు పాళెములోనికి తిరిగి వచుచ్చుండెను. అతని 

పరిచారకుడును నూను కుమారుడునైన యెహోషువ అను యౌవనసుథ్డు గుడారములోనుండి 

వెలుపలికి రాలేదు. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 
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యోబు 22:4 => ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ 

భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

వచనము 2 

ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్ చేరియునాన్రు వారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా కనున్ల 

కెదురుగానునన్వి. 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 7:9 => మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి 

ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 7:10 => అతడు ఇక ఎనన్డును తన యింటికి రాడు అతని సథ్లము అతని మరల నెరుగదు. 
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యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

1 రాజులు 2:2 => లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి 

యోబు 4:20 => ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు 

ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము నాశనమైయుందురు. 

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

వచనము 3 

ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి యెవడు నా నిమితత్ము 

పూటపడును? 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 
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యెషయా 57:16 => నేను నితయ్ము పోరాడువాడను కాను ఎలల్పుప్డును కోపించువాడను కాను 

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో 

నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:3 => నేను ఆపదలతో నిండియునాన్ను నా పార్ణము పాతాళమునకు 

సమీపించియునన్ది. 

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 

కీరత్నలు 88:5 => చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియునన్ హతులలో 

ఒకనివలె అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని వారు నీచేతిలోనుండి తొలగిపోయియునాన్రు 

గదా. 

యెషయా 38:10 => నా దినముల మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళదావ్రమున పోవలసివచెచ్ను. 

నా ఆయుశేశ్షము పోగొటుట్కొనియునాన్ను. 

యెషయా 38:11 => యెహోవాను, సజీవుల దేశమున యెహోవాను చూడకపోవుదును. మృతుల 

లోకనివాసినై ఇకను మనుషుయ్లను కానకపోవుదునని నేననుకొంటిని. 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

Page  of 853 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 38:14 => మంగలకతిత్ పిటట్వలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచలాడితిని గువవ్వలె 

మూలిగ్తిని ఉనన్త సథ్లముతటుట్ చూచి చూచి నాకనున్లు కీష్ణించెను నాకు శర్మ కలిగెను; యెహోవా, 

నాకొరకు పూటబడియుండుము.  

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  

వచనము 4 

నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని హెచిచ్ంపవు. 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 13:9 => ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట మీకు కేష్మమా? లేక ఒకడు నరులను 

మోసముచేయునటుల్ మీరు ఆయనను మోసము చేయుదురా? 

యోబు 16:20 => నా సేన్హితులు ననున్ ఎగతాళిచేయుచునాన్రు. నరుని విషయమై యొకడు 

దేవునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు 
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యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:44 => ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను 

నిందించిరి. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 
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1 సమూయేలు 1:6 => యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్ హేతువును బటిట్, ఆమె 

వైరియగు పెనినాన్ ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:7 => ఎలాక్నా ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయుచునుండగా హనాన్ యెహోవా 

మందిరమునకు పోవునపుడెలల్ అది ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచెను గనుక ఆమె భోజనము చేయక 

ఏడుచ్చు వచెచ్ను. 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 15:12 => నీ హృదయము ఏల కుర్ంగిపోయెను? నీ కనున్లు ఏల ఎఱఱ్బారుచునన్వి?  

యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

లూకా 8:53 => ఆమె చనిపోయెనని వారెరిగి ఆయనను అపహసించిరి. 

వచనము 5 

ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా ఇచుచ్నో వాని పిలల్ల కనున్లు కీష్ణించును. 

యోబు 9:33 => మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

సామెతలు 11:15 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాడు చెడిపోవును. పూటబడ నొపప్నివాడు 

నిరభ్యముగా నుండును. 
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సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 11:15 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాడు చెడిపోవును. పూటబడ నొపప్నివాడు 

నిరభ్యముగా నుండును. 

సామెతలు 17:18 => తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు. 

సామెతలు 22:26 => చేతిలో చెయియ్ వేయువారితోను అపుప్లకు పూటబడువారితోను చేరకుము. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

వచనము 6 

ఆయన ననున్ జనులలో సామెతకాసప్దముగా చేసియునాన్డు నలుగురు నా ముఖముమీద 

ఉమిమ్వేయుదురు. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబా ష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబా ష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

యోబు 12:24 => భూజనుల అధిపతుల వివేచనను ఆయన నిరరథ్క పరచును తోర్వలేని 

మహారణయ్ములో వారిని తిరుగులాడ చేయును. 

యోబు 17:10 => మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను 

నాకు కనబడడు. 

యోబు 18:3 => మీ దృషిట్కి మృగములుగాను మూఢులుగాను మేమెంచబడుట ఏల? 
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యోబు 39:17 => దేవుడు దానిని తెలివిలేనిదిగా జేసెను ఆయన దానికి వివేచనాశకిత్ ననుగర్హించి 

యుండలేదు. 

వచనము 7 

నా కనుదృషిట్ దుఃఖముచేత మందమాయెను నా అవయవములనిన్యు నీడవలె ఆయెను 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

యోబు 32:22 => ముఖసుత్తి చేయుట నాచేత కాదు అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు 

ననున్ శీఘర్ముగా నిరూమ్లము చేయును. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

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

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

Page  of 859 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

1 రాజులు 11:12 => అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను 

ఆలాగున చేయక నీ కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:17 => వయ్రథ్సహాయముకొరకు మేము కనిపెటుట్చుండగా మా కనున్లు 

కీష్ణించుచునన్వి మేము కనిపెటుట్చు రకిష్ంపలేని జనముకొరకు ఎదురుచూచుచుంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

వచనము 8 

యథారథ్వంతులు దీనినిచూచి ఆశచ్రయ్పడుదురు నిరోద్షులు భకిత్హీనుల సిథ్తి చూచి కలవరపడుదురు. 

యోబు 30:9 => అటిట్వారు ఇపుప్డు ననున్గూరిచ్ పదములు పాడుదురు నేను వారికి సామెతకు 

ఆసప్దముగా నునాన్ను. 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

కీరత్నలు 44:14 => అనయ్జనులలో మముమ్ను సామెతకు హేతువుగాను పర్జలు తల ఆడించుటకు 

కారణముగాను మముమ్ను ఉంచియునాన్వు. 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదెద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 
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యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

వచనము 9 

అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు అంతకంతకు బలము 

నొందుదురు. 

యోబు 16:16 => నాచేత బలాతాక్రము జరుగకపోయినను నా పార్రథ్న యథారథ్ముగా నుండినను 

కీరత్నలు 6:7 => విచారముచేత నా కనున్లు గుంటలు పడుచునన్వి నాకు బాధ కలిగించువారిచేత 

అవి చివికియునన్వి. 

కీరత్నలు 31:9 => యెహోవా, నేను ఇరుకున పడియునాన్ను, ననున్ కరుణింపుము విచారమువలన 

నా కనున్ కీష్ణించుచునన్ది నా పార్ణము, నా దేహము కీష్ణించుచునన్వి.  

కీరత్నలు 31:10 => నా బర్దుకు దుఃఖముతో వెళల్బుచుచ్చునాన్ను నిటూ ట్రుప్లు విడుచుటతో నా 

యేండుల్ గతించుచునన్వి నా దోషమునుబటిట్ నా బలము తగిగ్పోవుచునన్ది నా యెముకలు 

కీష్ణించుచునన్వి.  

విలాపవాకయ్ములు 5:17 => దీనివలన మాకు ధైరయ్ము చెడియునన్ది. సీయోను పరవ్తము పాడైనది 

యోబు 17:11 => నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ 

భంగమాయెను. 

కీరత్నలు 109:23 => సాగిపోయిన నీడవలె నేను కీష్ణించియునాన్ను మిడతలను పారదోలునటుల్ 

ననున్ పారదోలుదురు 

పర్సంగి 6:12 => నీడవలె తమ దినములనిన్యు వయ్రథ్ముగా గడుపుకొను మనుషుయ్ల బర్దుకునందు 

ఏది వారికి కేష్మకరమైనదొ యవరికి తెలియును? వారు పోయిన తరువాత ఏమి సంభవించునో 

వారితో ఎవరు చెపప్గలరు? 
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కీరత్నలు 88:9 => బాధచేత నా కనున్ కీష్ణించుచునన్ది యెహోవా, పర్తిదినము నేను నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నీవైపు నాచేతులు చాపుచునాన్ను. 

వచనము 10 

మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను నాకు కనబడడు. 

కీరత్నలు 73:12 => ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్ 

చేసికొందురు. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

కీరత్నలు 73:15 => ఈలాగు ముచచ్టింతునని నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును 

మోసపుచిచ్నవాడ నగుదును. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

యోబు 34:30 => భకిత్హీనులు రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు పర్జలను 

చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 21:5 => ననున్ తేరిచూచి ఆశచ్రయ్పడుడి నోటిమీద చేయి వేసికొనుడి. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

వచనము 11 

నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ భంగమాయెను. 

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 

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

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

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

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  
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యెషయా 35:9 => అకక్డ సింహముండదు కూర్రజంతువులు దాని ఎకక్వు, అవి అకక్డ కనబడవు 

విమోచింపబడినవారే అకక్డ నడచుదురు యెహోవా విమోచించినవారు పాటలుపాడుచు తిరిగి 

సీయోనునకు వచెచ్దరు  

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

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

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

భదర్పరచబడియునన్ది. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

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

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 
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మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

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

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

రెండు గుంపులైతిని. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

2 సమూయేలు 22:21 => నా నీతినిబటిట్ ఆయన నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్యే 

నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:9 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా దావీదు 

ఈ పర్కారము అంతకంతకు అధికుడగుచుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:22 => దావీదు దండు దేవుని సైనయ్మువలె మహాసైనయ్మగునటుల్ 

పర్తిదినమున అతనికి సహాయము చేయువారు అతనియొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 

కీరత్నలు 119:157 => ననున్ తరుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయినను నీ 

నాయ్యశాసనములనుండి నేను తొలగకయునాన్ను. 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 
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లూకా 13:21 => ఒక సతరీ తీసికొని, అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో 

దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని పోలియునన్దని చెపెప్ను. 

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

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  
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యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

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

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 12 

రాతిర్ పగలనియు చీకటి కముమ్టయే వెలుగనియు వారు వాదించుచునాన్రు. 

యోబు 6:29 => అనాయ్యము లేకుండ నా సంగతి మరల విచారించుడి మరల విచారించుడి, నేను 

నిరోద్షినిగా కనబడుదును. 

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

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

యోబు 32:9 => వృదుధ్లు మాతర్మే జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు ఒకపుప్డు 

నాయ్యము తెలిసినవారు కారు. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 
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1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:5 => మీకు సిగుగ్ రావలెనని చెపుప్చునాన్ను. ఏమి? తన సహోదరుల మధయ్ను 

వాయ్జెయ్ము తీరచ్గల బుదిధ్మంతుడు మీలో ఒకడైనను లేడా?  

యోబు 15:27 => వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు 

పెరిగియునన్వి. 

యోబు 18:3 => మీ దృషిట్కి మృగములుగాను మూఢులుగాను మేమెంచబడుట ఏల? 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

వచనము 13 

ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో నా పకక్ 

పరచుకొనుచునాన్ను 

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

యోబు 9:25 => పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు తవ్రగా గతించుచునన్వి కేష్మము 

లేకయే అవి గతించిపోవుచునన్వి. 

యోబు 9:26 => రెలుల్పడవలు దాటిపోవునటుల్ అవి జరిగిపోవును ఎరమీదికి విసురున దిగు 

పకిష్రాజువలె అవి తవ్రపడిపోవును. 

యెషయా 38:10 => నా దినముల మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళదావ్రమున పోవలసివచెచ్ను. 

నా ఆయుశేశ్షము పోగొటుట్కొనియునాన్ను. 

సామెతలు 16:9 => ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా 

వాని నడతను సిథ్రపరచును 
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సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

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

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

2 కొరిందీయులకు 1:16 => మీయొదద్నుండి మాసిదోనియకు వెళి ల్ మాసిదోనియనుండి మరల 

మీయొదద్కు వచిచ్, మీచేత యూదయకు సాగనంపబడవలెనని ఉదేద్శించితిని. 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

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

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

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

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

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

చెపుప్కొనవలెను. 
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యోబు 17:7 => నా కనుదృషిట్ దుఃఖముచేత మందమాయెను నా అవయవములనిన్యు నీడవలె 

ఆయెను 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

పర్సంగి 2:20 => కావున సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాసమంతటి విషయమై నేను ఆశ 

విడిచినవాడనైతిని. 

విలాపవాకయ్ములు 3:54 => నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని. 

వచనము 14 

నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను మనవి 

చేయుచునాన్ను. 

యోబు 7:3 => ఆశ లేకయే జరుగు నెలలను నేను చూడవలసివచెచ్ను.ఆయాసముతో కూడిన 

రాతుర్లు నాకు నియమింపబడి యునన్వి. నేను పండుకొనునపుప్డెలల్ 

యోబు 7:4 => ఎపుప్డు లేచెదనా? రాతిర్ యెపుప్డు గతించునా? అని యనుకొందును. 

తెలల్వారువరకు ఇటు ఆటు పొరలుచు ఆయాసపడుదును. 

యోబు 7:13 => నా మంచము నాకు ఆదరణ ఇచుచ్ను. నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంతి ఇచుచ్ను 

అని నేననుకొనగా 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 
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యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

వచనము 15 

నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

యోబు 17:1 => నా పార్ణము సమసిపోయెను నా దినములు తీరెను సమాధి నా నిమితత్ము 

సిదధ్మైయునన్ది. 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 
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యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 
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ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

వచనము 16 

ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

యోబు 21:32 => వారు సమాధికి తేబడుదురు సమాధి శర్దధ్గా కావలి కాయబడును 

యోబు 21:33 => పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు 

వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34 => మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:35 => కాబటిట్ వేరొక కీరత్నయందు నీ పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్వని 

చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:37 => తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడి కుళి ల్పోయెను గాని దేవుడు 

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

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

యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 
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యోబు 6:8 => ఆహా నా వినన్పము నాకు నెరవేరచ్బడును గాక నేను కోరుదానిని దేవుడు 

నెరవేరుచ్ను గాక 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 10:9 => జిగటమనున్గానునన్ ననున్ నీవు నిరిమ్ంచితివి,ఆ సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము 

నీవు ననున్ మరల మనున్గా చేయుదువా? 

యోబు 17:1 => నా పార్ణము సమసిపోయెను నా దినములు తీరెను సమాధి నా నిమితత్ము 

సిదధ్మైయునన్ది. 

యోబు 21:26 => వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను. 

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

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

సామెతలు 7:4 => జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు 

చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 
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వచనము 1 

అపుప్డు షూహీయుడైన బిలద్దు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

విలాపవాకయ్ములు 3:18 => నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు 

లేవనుకొంటిని. 

వచనము 2 

మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి ముగించినయెడల మేము 

మాటలాడెదము. 

యోబు 18:13 => అది వారి దేహ అవయవములను భకిష్ంచును మరణజేయ్షుఠ్డు వారి 

అవయవములను భకిష్ంచును. 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 
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యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

యోబు 33:25 => అపుప్డు వాని మాంసము బాలుర మాంసముకనన్ ఆరోగయ్ముగా నుండును. 

వానికి తన చినన్నాటి సిథ్తి తిరిగి కలుగును. 

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

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 

Page  of 879 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 88:5 => చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియునన్ హతులలో 

ఒకనివలె అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని వారు నీచేతిలోనుండి తొలగిపోయియునాన్రు 

గదా. 

కీరత్నలు 88:6 => అగాధమైన గుంటలోను చీకటిగల చోటల్లోను అగాధ జలములలోను నీవు ననున్ 

పరుండబెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 88:7 => నీ ఉగర్త నామీద బరువుగా నునన్ది నీ తరంగములనిన్యు ననున్ ముంచుచునన్వి. 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

కీరత్నలు 143:7 => యెహోవా, నా ఆతమ్ కీష్ణించుచునన్ది తవ్రగా నాకు ఉతత్రమిముమ్ నేను 

సమాధిలోనికి దిగువారివలె కాకుండునటుల్ నీ ముఖమును నాకు మరుగుచేయకుము 

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

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

యెషయా 38:18 => పాతాళమున నీకు సుత్తి కలుగదు మృతి నీకు కృతజఞ్తాసుత్తి చెలిల్ంపదు 

సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సతయ్మును ఆశర్యించరు. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 

యోబు 3:18 => బంధింపబడినవారు కారయ్నియామకుల శబద్ము వినక యేకముగా కూడి 

విశర్మించుదురు 
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యోబు 3:19 => అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు నచచ్టనునాన్రు దాసులు తమ యజమానుల 

వశమునుండి తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

యెహెజేక్లు 28:8 => నినున్ పాతాళములో పడవేతురు, సముదర్ములో మునిగి చచిచ్నవారివలెనే 

నీవు చతుత్వు. 

వచనము 3 

మీ దృషిట్కి మృగములుగాను మూఢులుగాను మేమెంచబడుట ఏల? 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 8:1 => అపుప్డు షూహీయుడగు బిలద్దు ఇటల్నెను  

యోబు 25:1 => అపుప్డు షూహీయుడైన బిలద్దు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను  

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 
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యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

వచనము 4 

కోపముచేత నినున్ నీవు చీలుచ్కొనువాడా, నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా చేయబడునా? నీ నిమితత్ము 

కొండ దాని సాథ్నము తపుప్నా? 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 
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యోబు 3:6 => అంధకారము ఆ రాతిర్ని పటుట్కొనును గాక సంవతస్రపు దినములలో నేనొకదాననని 

అది హరిష్ంపకుండును గాక మాసముల సంఖయ్లో అది చేరకుండును గాక. 

యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 

యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 

యోబు 33:1 => యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

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

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

యోబు 33:31 => యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను 

మాటలాడెదను. 

వచనము 5 

భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 12:7 => అయినను మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశపకుష్లను 

విచారించుము అవి నీకు తెలియజేయును. 
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యోబు 12:8 => భూమినిగూరిచ్ ధాయ్నించినయెడల అది నీకు భోధించును సముదర్ములోని 

చేపలును నీకు దాని వివరించును 

యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

యోబు 17:10 => మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను 

నాకు కనబడడు. 

కీరత్నలు 73:22 => నేను తెలివిలేని పశుపార్యుడనైతిని నీ సనిన్ధిని మృగమువంటి వాడనైతిని. 

పర్సంగి 3:18 => కాగా తాము మృగములవంటివారని నరులు తెలిసికొనునటుల్ను, దేవుడు వారిని 

విమరిశ్ంచునటుల్ను ఈలాగు జరుగుచునన్దని అనుకొంటిని. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:3 => నలువది దెబబ్లు కొటిట్ంపవచుచ్ను అంతకు మించకూడదు. 

వీటికంటే విసాత్రమైన దెబబ్లు కొటిట్ంచినయెడల నీ సహోదరుడు నీ దృషిట్కి నీచుడుగా కనబడునేమో. 

వచనము 6 

వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము ఆరిపోవును 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

యోబు 13:14 => నేనెందుకు నా పార్ణమును ఎరగా చేసికొనవలెను? చేసికొననుగాని పార్ణమునకు 

తెగించి మాటలాడెదను 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 
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మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

లూకా 9:39 => ఇదిగో ఒక దయయ్ము వాని పటుట్ను, పటిట్నపుప్డు వాడు అకసామ్తుత్గా కేకలు 

వేయును; నురుగు కారునటుల్ అది వానిని విలవిలలాడించుచు గాయపరచుచు వానిని వదలి 

వదలకుండును.  

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యెహెజేక్లు 9:9 => ఆయన నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలు వారి యొకక్యు యూదావారి 

యొకక్యు దోషము బహు ఘోరముగా ఉనన్ది; వారు యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెననియు ఆయన 

మముమ్ను కానడనియు ననుకొని, దేశమును హతయ్తోను పటట్ణమును తిరుగుబాటుతోను 

నింపియునాన్రు. 

యోబు 14:18 => పరవ్తమైనను పడిపోయి నాశనమగును కొండయైనను దాని సాథ్నము తపుప్ను. 

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

ఎసేత్రు 5:13 => అయితే యూదుడైన మొరెద్కై రాజుగుమమ్మున కూరుచ్నియుండుట నేను 

చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు పర్యోజనమేమియు లేదని అతడు చెపప్గా 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

యోబు 34:33 => నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? 

నేను కాదు నీవే నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 
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కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 

వచనము 7 

వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని కూలుచ్ను. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

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

తెలియదు. 

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

యెషయా 50:11 => ఇదిగో అగిన్ రాజబెటిట్ అగిన్కొరవులను మీచుటుట్ పెటుట్కొనువారలారా, మీ 

అగిన్జావ్లలో నడువుడి రాజబెటిట్న అగిన్ కొరవులలో నడువుడి నాచేతివలన ఇది మీకు కలుగుచునన్ది 

మీరు వేదనగలవారై పండుకొనెదరు.  

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

యోబు 12:5 => దురద్శ నొందినవానిని తిరసక్రించుట కేష్మము గలవారు యుకత్మనుకొందురు. 

కాలుజారువారికొరకు తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 
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యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యెహెజేక్లు 32:7 => నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను 

చీకటి కమమ్జేసెదను, సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 

హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

వచనము 8 

వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 
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కీరత్నలు 18:28 => నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

యోబు 5:24 => నీ డేరా కేష్మనివాసమని నీకు తెలిసియుండును నీ యింటి వసుత్వులను నీవు 

లెకక్చూడగా ఏదియు పోయియుండదు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 

యోబు 23:17 => అంధకారము కమిమ్యుండినను గాఢాంధకారము ననున్ కమిమ్యుండినను నేను 

నాశనము చేయబడి యుండలేదు. 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

యోబు 30:26 => నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు 

నిమితత్ము నేను కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను. 

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

తెలియదు. 
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సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

యెహెజేక్లు 32:7 => నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను 

చీకటి కమమ్జేసెదను, సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 

వచనము 9 

బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 36:16 => అంతియేకాక బాధలోనుండి ఆయన నినున్ తపిప్ంచును. ఇరుకులేని 

విశాలసథ్లమునకు నినున్ తోడుకొనిపోవును నీ ఆహారమును కొర్వువ్తో నింపును.  

కీరత్నలు 18:36 => నా పాదములకు చోటు విశాలపరచితివి నా చీలమండలు బెణకలేదు.  

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబా ష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 
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2 సమూయేలు 17:14 => అబా ష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

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

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

హోషేయ 10:6 => ఎఫార్యిము అవమానము నొందుటకు, ఇశార్యేలువారు తాము చేసిన 

ఆలోచనవలన సిగుగ్ తెచుచ్కొనుటకు, అది అషూష్రు దేశములోనికి కొనిపోబడి రాజైన యారేబునకు 

కానుకగా ఇయయ్బడును. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

నాయ్యాధిపతులు 4:17 => హాసోరు రాజైన యాబీనుకును కయీనీయుడైన హెబెరు వంశసుథ్లకును 

సమాధానము కలిగియుండెను గనుక సీసెరా కాలినడకను కయీనీయుడగు హెబెరు భారయ్యైన 

యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను. 

2 రాజులు 6:11 => సిరియా రాజు కలోల్లపడి తన సేవకులను పిలిచి మనలో ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షము వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెపప్రాదా అని వారి నడుగగా 

సామెతలు 29:6 => దుషుట్ని మారగ్మున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు 

చేయును. 
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వచనము 10 

వారిని చికిక్ంచుకొనుటకై ఉరి నేలను ఉంచబడును వారిని పటుట్కొనుటకై తోర్వలో ఉచుచ్ పెటట్బడును. 

యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

ఎసేత్రు 7:5 => అందుకు రాజైన అహషేవ్రోషు ఈ కారయ్ము చేయుటకు తన మనసుస్ 

ధృఢపరచుకొనన్వాడెవడు? వాడేడి? అని రాణియగు ఎసేత్రు నడుగగా 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 29:6 => దుషుట్ని మారగ్మున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు 

చేయును. 
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యెహెజేక్లు 32:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గుంపులు గుంపులుగా జనములను 

సమకూరిచ్ నేను నావలను నీమీద వేయగా వారు నా వలలో చికిక్న నినున్ బయటికి లాగెదరు. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

2 సమూయేలు 18:9 => అబా ష్లోము కంచరగాడిదమీద ఎకిక్పోవుచు దావీదు సేవకులకు 

ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొపప్మసత్కి వృక్షముయొకక్ చికుక్కొమమ్ల కిర్ందికి 

పోయినపుప్డు అతని తల చెటుట్కు తగులుకొనినందున అతడు ఎతత్బడి ఆకాశమునకును భూమికిని 

మధయ్ను వేర్లాడుచుండగా అతని కిర్ందనునన్ కంచరగాడిద సాగిపోయెను. 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 

కీరత్నలు 35:7 => ననున్ పటుట్కొనవలెనని వారు నిరిన్మితత్ముగా గుంటలో తమ వలనొడిడ్రి నా 

పార్ణము తీయవలెనని నిరిన్మితత్ముగా గుంట తర్వివ్రి.  

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 22:5 => ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు 

వాటికి దూరముగా ఉండును. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 
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యెషయా 24:18 => తూములు పైకి తీయబడియునన్వి భూమి పునాదులు కంపించుచునన్వి 

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

అది యెడతెగక వాటిని కాలుచ్చునన్ది నా పాదములను చికుక్పరచుటకైవలనొగిగ్యునాన్డు ననున్ 

వెనుకకు తిర్పిప్యునాన్డు ఆయన ననున్ పాడుచేసి దినమెలల్ ననున్ సొమమ్సిలల్జేసియునాన్డు.  

వచనము 11 

నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని వెంటాడి తరుమును. 

యెషయా 8:14 => అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్ రెండు కుటుంబములకు తగులు రాయిగాను 

అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చికుక్వలగాను 

ఉండును 

యెషయా 8:15 => అనేకులు వాటికి తగిలి తొటిర్లుల్చు పడి కాళుల్చేతులు విరిగి చికుక్బడి 

పటట్బడుదురు. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

వచనము 12 

వారి బలము కీష్ణించిపోవును వారిని కూలుచ్టకు ఆపద కాచియుండును. 

Page  of 893 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

యెహెజేక్లు 12:13 => అతని పటుట్కొనుటకై నేను నా వలయొగిగ్ వాని చికిక్ంచుకొని కలీద్యుల 

దేశమైన బబులోనునకు వాని తెపిప్ంచెదను, అయితే ఆ సథ్లమును చూడకయే అతడు అకక్డ చచుచ్ను 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

వచనము 13 

అది వారి దేహ అవయవములను భకిష్ంచును మరణజేయ్షుఠ్డు వారి అవయవములను భకిష్ంచును. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

యిరిమ్యా 6:25 => పొలములోనికి పోకుము, మారగ్ములో నడువకుము, శతుర్వులు కతిత్ని 

ఝుళిపించుచునాన్రు, నలు దికుక్ల భయము తగులుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 20:4 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకును నీ సేన్హితులకందరికిని నీవే 

భయకారణముగా నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా వారు తమ శతుర్వుల 

Page  of 894 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

ఖడగ్ముచేత కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు 

వారిని చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసికొనిపోవును, ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 

యిరిమ్యా 46:5 => నాకేమి కనబడుచునన్ది? వారు ఓడిపోవుచునాన్రు వెనుకతీయుచునాన్రు వారి 

బలాఢుయ్లు అపజయము నొందుచునాన్రు తిరిగిచూడక వేగిరముగా పారిపోవుచునాన్రు ఎటుచూచిన 

భయమే; యెహోవా మాట యిదే.  

యిరిమ్యా 49:29 => వారి గుడారములను గొఱఱ్ల మందలను శతుర్వులు కొనిపోవుదురు తెరలను 

ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పటుట్కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద 

చాటింతురు  

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

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

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

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 

హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 
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2 రాజులు 7:7 => లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱఱ్ములలోనైనను గాడిదలలోనైనను 

దండుపేటలో నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట 

చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి. 

కీరత్నలు 53:5 => భయకారణము లేనిచోట వారు భయాకార్ంతులైరి. ననున్ ముటట్డివేయువారి 

యెముకలను దేవుడు చెదరగొటిట్యునాన్డు దేవుడు వారిని ఉపేకిష్ంచెను గనుక నీవు వారిని 

సిగుగ్పరచితివి.  

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

1 సమూయేలు 28:5 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును చూచి మనసుస్నందు భయకంపము నొంది 

యోబు 21:9 => వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము 

వారిమీద పడుటలేదు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

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

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

దానియేలు 5:9 => అందుకు రాజగు బెల ష్సస్రు మిగుల భయాకార్ంతుడై తన యధిపతులు 

విసమ్యమొందునటుల్గా ముఖవికారము గలవాడాయెను. 
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లూకా 9:7 => చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు జరిగిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ విని, యెటుతోచక 

యుండెను. ఏలయనగా కొందరు యోహాను మృతులలోనుండి లేచెననియు, 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

వచనము 14 

వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు భీకరుడగు రాజునొదద్కు 

కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

1 సమూయేలు 2:5 => తృపిత్గా భుజించినవారు అనన్ము కావలెనని కూలికిపోవుదురు ఆకలి 

గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడార్లు ఏడుగురు పిలల్లను కనును అనేకమైన పిలల్లను కనినది 

కృశించిపోవును. 

1 సమూయేలు 2:36 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 
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కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 7:12 => ఒకడును మళల్నియెడల, ఆయన తన ఖడగ్మును పదును పెటుట్ను తన విలుల్ 

ఎకుక్పెటిట్ దానిని సిదధ్పరచియునాన్డు 

కీరత్నలు 7:13 => వానికొరకు మరణసాధనములను సిదధ్పరచియునాన్డు తన అంబులను అగిన్ 

బాణములుగా చేసియునాన్డు 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

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

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

లూకా 9:7 => చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు జరిగిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ విని, యెటుతోచక 

యుండెను. ఏలయనగా కొందరు యోహాను మృతులలోనుండి లేచెననియు, 

వచనము 15 

వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి నివాససథ్లముమీద గంధకము 

చలల్బడును. 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 
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యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

యెషయా 14:30 => అపుప్డు అతిబీదలైనవారు భోజనము చేయుదురు దరిదుర్లు సురకిష్తముగా 

పండుకొందురు కరవుచేత నీ బీజమును చంపెదను అది నీ శేషమును హతము చేయును. 

పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 

కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

వచనము 16 

కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 8:14 => అతడు ఆశర్యించునది సాలెపురుగు పటే ట్.  

యోబు 11:20 => దుషుట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

సామెతలు 10:28 => నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ 

భంగమైపోవును. 

Page  of 899 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

కీరత్నలు 55:4 => నా గుండె నాలో వేదన పడుచునన్ది మరణభయము నాలో పుటుట్చునన్ది 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 8:15 => అతడు తన యింటిమీద ఆనుకొనగా అది నిలువదు. 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 
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సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

వచనము 17 

భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను వారిని ఎరిగినవారు 

ఉండరు. 

యోబు 18:12 => వారి బలము కీష్ణించిపోవును వారిని కూలుచ్టకు ఆపద కాచియుండును. 

యోబు 18:13 => అది వారి దేహ అవయవములను భకిష్ంచును మరణజేయ్షుఠ్డు వారి 

అవయవములను భకిష్ంచును. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 
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యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 

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

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 

హబకూక్కు 2:8 => బహు జనముల ఆసిత్ని నీవు కొలల్పెటిట్యునాన్వు గనుక శేషించిన జనులు 

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

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

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

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

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

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

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 5:24 => నీ డేరా కేష్మనివాసమని నీకు తెలిసియుండును నీ యింటి వసుత్వులను నీవు 

లెకక్చూడగా ఏదియు పోయియుండదు. 

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

యిండల్లో దిబబ్లు కావలసియునన్ యిండల్లో నివసించెదరు 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 
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యిరిమ్యా 49:18 => సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప పటట్ణములును పడగొటట్బడిన 

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

వచనము 18 

జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి వారిని తరుముదురు. 

యోబు 29:19 => నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్ వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద నిలుచును. 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళి ల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

హోషేయ 9:16 => ఎఫార్యిము మొతత్బడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు ఫలమియయ్రు. వారు 

పిలల్లు కనినను వారి గరభ్నిధిలోనుండి వచుచ్ సొతుత్ను నేను నాశనము చేసెదను. 

ఆమోసు 2:9 => దేవదారు వృక్షమంత యెతత్యిన వారును సిందూరవృక్షమంత బలముగల 

వారునగు అమోరీయులను వారిముందర నిలువకుండ నేను నాశనము చేసితిని గదా; పైన వారి 

ఫలమును కిర్ంద వారి మూలమును నేను నాశనము చేసితిని గదా, 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 
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చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

2 సమూయేలు 14:27 => అబా ష్లోమునకు ముగుగ్రు కుమారులును తామారు అనునొక కుమారెత్యు 

పుటిట్రి; ఆమె బహు సౌందరయ్వతి. 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 8:17 => అతని వేళుల్ గటుట్మీద చుటుట్కొనును రాళుల్గల తన నివాసమును అతడు 

తేరిచూచును. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 21:10 => భూమిమీద నుండకుండ వారి గరభ్ఫలమును నీవు నాశనము చేసెదవు నరులలో 

నుండకుండ వారి సంతానమును నశింపజేసెదవు. 
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సామెతలు 2:22 => భకిత్హీనులు దేశములో నుండకుండ నిరూమ్లమగుదురు. విశావ్సఘాతకులు 

దానిలోనుండి పెరికివేయబడుదురు. 

యెషయా 14:20 => నీవు నీ దేశమును పాడుచేసి నీ పర్జలను హతమారిచ్తివి నీవు సమాధిలో 

వారితోకూడ కలిసియుండవు దుషుట్ల సంతానము ఎనన్డును జాఞ్పకమునకు తేబడదు.  

యెషయా 14:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి 

బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొటిట్వేసెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

మారుక్ 11:20 => పొర్దుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెటుట్ వేళుల్ మొదలుకొని 

యెండియుండుట చూచిరి. 

వచనము 19 

వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన సథ్లములో 

తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 13:12 => మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె సామెతలు. మీ వాదములు మంటివాదములు 

కీరత్నలు 34:16 => దుష కిర్యలు చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి కొటిట్వేయుటకై 

యెహోవా సనిన్ధి వారికి విరోధముగా నునన్ది.  

Page  of 906 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

సామెతలు 2:22 => భకిత్హీనులు దేశములో నుండకుండ నిరూమ్లమగుదురు. విశావ్సఘాతకులు 

దానిలోనుండి పెరికివేయబడుదురు. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

యోబు 4:20 => ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు 

ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము నాశనమైయుందురు. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 41:5 => అయితే నా శతుర్వులు నా విషయమై చెడ డ్మాట లాడుచునాన్రు వాడు ఎపుప్డు 

చచుచ్ను? వాని పేరు ఎపుప్డు మాసిపోవును? అని చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 
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మారుక్ 11:20 => పొర్దుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెటుట్ వేళుల్ మొదలుకొని 

యెండియుండుట చూచిరి. 

వచనము 20 

తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు పూరవ్ముండినవారు దానిని 

చూచి దిగులుపడుదురు. 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

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

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యోబు 20:8 => కల యెగసిపోవునటుల్ వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాతిర్ సవ్పన్ము 

దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి వేయబడుదురు. 
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సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

యెషయా 17:14 => సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే 

మముమ్ను దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్ దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.  

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 
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యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 

యోబు 23:17 => అంధకారము కమిమ్యుండినను గాఢాంధకారము ననున్ కమిమ్యుండినను నేను 

నాశనము చేయబడి యుండలేదు. 

యోబు 30:26 => నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు 

నిమితత్ము నేను కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను. 

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

కీరత్నలు 58:9 => మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను 

ఆయన దాని నెగరగొటుట్చునాన్డు,  

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

తెలియదు. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

పర్సంగి 11:8 => ఒకడు చాలా సంవతస్రములు బర్దికినయెడల చీకటిగల దినములు అనేకములు 

వచుచ్నని యెరిగియుండి తాను బర్దుకుదినములనిన్యు సంతోషముగా ఉండవలెను , 

రాబోవునదంతయు వయ్రథ్ము. 

యిరిమ్యా 23:12 => వారి దండన సంవతస్రమున వారి మీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను గనుక 

గాఢాంధకారములో నడుచువానికి జారుడు నేలవలె వారి మారగ్ముండును; దానిలో వారు తరుమబడి 

పడిపోయెదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

విలాపవాకయ్ములు 3:2 => ఆయన కటిక చీకటిలోనికి దారితీసి దానిలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 
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వచనము 21 

నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి సథ్లము ఇటిట్ది. 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 42:13 => మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 42:14 => అతడు పెదద్దానికి యెమీమా అనియు రెండవదానికి కెజీయా అనియు 

మూడవదానికి కెరెంహపుప్కు అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

యోబు 42:15 => ఆ దేశమందంతటను యోబు కుమారెత్లంత సౌందరయ్వతులు కనబడలేదు. వారి 

తండిర్ వారి సహోదరులతో పాటు వారికి సావ్సథ్య్ములనిచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

యెషయా 14:21 => వారు పెరిగి భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొని పటట్ణములతో లోకమును 

నింపకుండునటుల్ తమ పితరుల దోషమునుబటిట్ అతని కుమారులను వధించుటకు దొడిడ్ సిదధ్పరచుడి. 

యెషయా 14:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి 

బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొటిట్వేసెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యిరిమ్యా 22:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు సంతానహీనుడనియు, తన 

దినములలో వరిధ్లల్నివాడనియు ఈ మనుషుయ్నిగూరిచ్ వార్యుడి; అతని సంతానములో ఎవడును 

వరిధ్లల్డు, వారిలో ఎవడును దావీదు సింహాసనమందు కూరుచ్ండడు; ఇక మీదట ఎవడును యూదాలో 

రాజుగా నుండడు. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యెషయా 5:8 => సథ్లము మిగులకుండ మీరు మాతర్మే దేశములో నివసించునటుల్ ఇంటికి ఇలుల్ 

కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేరుచ్కొను మీకు శర్మ. 

యెషయా 5:9 => నేను చెవులార వినునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సప్షట్ముగా ఈ మాట 

నాతో సెలవిచెచ్ను. నిజముగా గొపప్వియు దివయ్మైనవియునైన యిండుల్ అనేకములు నివాసులులేక 

పాడైపోవును.  

లేవీయకాండము 20:20 => పినతలిల్తోనే గాని పెతత్లిల్తోనే గాని శయనించినవాడు తన తలిదండుర్ల 

సహోదరుల మానాచాఛ్దనమును తీసెను, వారు తమ పాపశిక్షను భరించెదరు; సంతానహీనులై 

మరణమగుదురు. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 
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యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

కీరత్నలు 37:28 => ఏలయనగా యెహోవా నాయ్యమును పేర్మించువాడు ఆయన తన భకుత్లను 

విడువడు వారెనన్టెనన్టికి కాపాడబడుదురు గాని భకిత్హీనుల సంతానము నిరూమ్లమగును. 

యెషయా 14:20 => నీవు నీ దేశమును పాడుచేసి నీ పర్జలను హతమారిచ్తివి నీవు సమాధిలో 

వారితోకూడ కలిసియుండవు దుషుట్ల సంతానము ఎనన్డును జాఞ్పకమునకు తేబడదు.  

హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 
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యోబు 

అధాయ్యము 19	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అంతట యోబు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

కీరత్నలు 37:13 => వారి కాలము వచుచ్చుండుట పర్భువు చూచుచునాన్డు. వారిని చూచి ఆయన 

నవువ్చునాన్డు. 

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

పాడైన దినమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. దానిని నాశనము చేయుడి సమూలధవ్ంసము 

చేయుడి అని వారు చాటిరి గదా.  

యెహెజేక్లు 21:25 => గాయపడినవాడా, దుషుట్డా, ఇశార్యేలీయులకు అధిపతీ, దోషసమాపిత్ 

కాలమున నీకు తీరుప్వచిచ్యునన్ది. 

ఓబధాయ్ 1:11 => నీవు పగవాడవై నిలిచిన దినమందు, పరదేశులు వారి ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోయిన 

దినమందు, అనుయ్లు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడి యెరూషలేముమీద చీటుల్వేసిన దినమందు 

నీవును వారితో కలిసికొంటివి గదా. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 
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ఓబధాయ్ 1:13 => నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి 

ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని 

పటుట్కొనతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:14 => వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహరించుటకు అడ డ్తోర్వలలో నీవు నిలువ 

తగదు, శర్మదినమందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 

ఓబధాయ్ 1:15 => యెహోవా దినము అనయ్జనులందరి మీదికి వచుచ్చునన్ది. అపుప్డు నీవు చేసినటే ట్ 

నీకును చేయబడును, నీవు చేసినదే నీ నెతిత్మీదికి వచుచ్ను. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

యోబు 2:13 => అతని బాధ అతయ్ధికముగానుండెనని గర్హించి యెవరును అతనితో ఒకక్ 

మాటయైనను పలుకక రేయింబగలు ఏడు దినములు అతనితోకూడ నేలను కూరుచ్ండిరి. 

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

యోబు 19:15 => నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి 

పరదేశినై యునాన్ను. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 
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యోబు 19:18 => చినన్ పిలల్లు సహా ననున్ తృణీకరించెదరు నేను లేచుట చూచినయెడల బాలురు 

నామీద దూషణలు పలికెదరు. 

యోబు 19:19 => నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద 

తిరుగబడియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 21:29 => శకునగాండుర్ నీకొరకు మాయా దరశ్నములు చూచుచుండగను, వారు 

వయ్రథ్మైనవాటిని మీకు చెపుప్చుండగను, దోషసమాపిత్ కాలమున శిక్షనొంది హతులైన దురామ్రుగ్ల 

మెడల పర్కక్న అది నినున్ పడవేయును. 

వచనము 2 

ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 
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యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

కీరత్నలు 79:6 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్నచేయని 

రాజయ్ములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము.  

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 10:25 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రిథ్ంపని 

వంశములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము; వారు యాకోబును మింగివేయుచునాన్రు, 

నిరూమ్లము చేయవలెనని వారు అతని మింగివేయుచునాన్రు, వాని నివాసమును పాడుచేయుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

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

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

యోబు 5:24 => నీ డేరా కేష్మనివాసమని నీకు తెలిసియుండును నీ యింటి వసుత్వులను నీవు 

లెకక్చూడగా ఏదియు పోయియుండదు. 

యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 
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వచనము 3 

పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 4 

నేను తపుప్చేసినయెడల నా తపుప్ నా మీదికే వచుచ్ను గదా? 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

కీరత్నలు 13:1 => యెహోవా, ఎనాన్ళల్వరకు ననున్ మరచిపోవుదువు? నితయ్ము మరచెదవా? 

నాకెంతకాలము విముఖుడవై యుందువు? 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 

కీరత్నలు 42:10 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని నా శతుర్వులు దినమెలల్ అడుగుచునాన్రు. వారు తమ 

దూషణలచేత నా యెముకలు విరుచుచునాన్రు. 
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2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

కీరత్నలు 59:7 => వినువారెవరును లేరనుకొని వారు తమ నోటనుండి మాటలు వెళల్గర్కుక్దురు. వారి 

పెదవులలో కతుత్లునన్వి.  

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 
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యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 119:22 => నేను నీ శాసనముల ననుసరించుచునాన్ను. నామీదికి రాకుండ నిందను 

తిరసాక్రమును తొలగింపుము. 

వచనము 5 

మిమమ్ను మీరు నామీద హెచిచ్ంచుకొందురా? నా నేరము నామీద మీరు మోపుదురా? 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

సంఖాయ్కాండము 14:22 => నేను ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను చేసిన సూచక కిర్యలను నా 

మహిమను చూచిన యీ మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక ననున్ పరిశోధించిరి. 
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నెహెమాయ్ 4:12 => మా శతుర్వులయొదద్ నివాసులైయునన్ యూదులు వచిచ్ నలుదికుక్లనుండి మీరు 

మా సహాయమునకు రావలెనని మాటి మాటికి మాతో చెపప్గా 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షుఠ్లని తెలియబడెను. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 
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యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 

యోబు 15:12 => నీ హృదయము ఏల కుర్ంగిపోయెను? నీ కనున్లు ఏల ఎఱఱ్బారుచునన్వి?  

యోబు 18:4 => కోపముచేత నినున్ నీవు చీలుచ్కొనువాడా, నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా 

చేయబడునా? నీ నిమితత్ము కొండ దాని సాథ్నము తపుప్నా? 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

యోబు 18:9 => బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

యోబు 18:10 => వారిని చికిక్ంచుకొనుటకై ఉరి నేలను ఉంచబడును వారిని పటుట్కొనుటకై తోర్వలో 

ఉచుచ్ పెటట్బడును. 
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యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 18:12 => వారి బలము కీష్ణించిపోవును వారిని కూలుచ్టకు ఆపద కాచియుండును. 

యోబు 18:13 => అది వారి దేహ అవయవములను భకిష్ంచును మరణజేయ్షుఠ్డు వారి 

అవయవములను భకిష్ంచును. 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 18:20 => తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు 

పూరవ్ముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 

యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

Page  of 924 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 119:22 => నేను నీ శాసనముల ననుసరించుచునాన్ను. నామీదికి రాకుండ నిందను 

తిరసాక్రమును తొలగింపుము. 

ఆమోసు 1:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దమసుక్ మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు పంట దుళల్గొటుట్ ఇనుప 

పనిముటల్తో గిలాదును నూరిచ్రి. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

వచనము 6 

ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు 

తెలిసికొనుడి. 
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యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 18:4 => మనుషుయ్లందరు నా వశములో ఉనాన్రు, తండుర్లేమి కుమారులేమి 

అందరును నా వశములో ఉనాన్రు; పాపము చేయువాడెవడో వాడే మరణము నొందును. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

గలతీయులకు 6:5 => పర్తివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా? 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

వచనము 7 
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నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ అంగీకరింపబడదు 

సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

కీరత్నలు 35:26 => నా అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవమానము నొందుదురుగాక 

లజజ్పడుదురు గాక నా మీద అతిశయపడువారు సిగుగ్పడి అపకీరిత్పాలగుదురు గాక  

కీరత్నలు 38:16 => పర్భువా నా దేవా, నీవే ఉతత్రమిచెచ్దవు ననున్బటిట్ వారు సంతోషించకపోదురు 

గాక. 

కీరత్నలు 41:11 => నా శతుర్వు నామీద ఉలల్సింపక యుండుట చూడగా నేను నీకు ఇషుట్డనని 

తెలియనాయెను. 

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

జెఫనాయ్ 2:10 => వారు అతిశయపడి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా జనులను దూషించిరి 

గనుక వారి గరవ్మునుబటిట్ యిది వారికి సంభవించును. 

జెకరాయ్ 12:7 => మరియు దావీదు ఇంటి వారును యెరూషలేము నివాసులును, తమకు కలిగిన 

ఘనతనుబటిట్ యూదావారిమీద అతిశయపడకుండునటుల్ యెహోవా యూదావారిని మొదట 

రకిష్ంచును.  

1 సమూయేలు 1:6 => యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్ హేతువును బటిట్, ఆమె 

వైరియగు పెనినాన్ ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 1:3 => వారు చెరపటట్బడినవారిలో శేషించినవారు ఆ దేశములో బహుగా శర్మను 

నిందను పొందుచునాన్రు; మరియు యెరూషలేముయొకక్ పార్కారము పడదోర్యబడినది; దాని 

గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడినవని నాతో చెపిప్రి. 
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యెషయా 4:1 => ఆ దినమున ఏడుగురు సతరీలు ఒకక్ పురుషుని పటుట్కొని మేము మా అనన్మే 

తిందుము మా వసత్రములే కటుట్కొందుము, నీ పేరుమాతర్ము మాకు పెటిట్ మా నింద తీసివేయుమని 

చెపుప్దురు.  

లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

లూకా 13:2 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను ఈ గలిలయులు అటిట్ హింసలు పొందినందున వారు 

గలిలయులందరికంటె పాపులని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

యోహాను 9:2 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, వీడు గుర్డిడ్వాడై పుటుట్టకు ఎవడు పాపము చేసెను? 

వీడా, వీని కనన్వారా? అని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 

వచనము 8 

నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను చీకటి చేసియునాన్డు 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 
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యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

కీరత్నలు 44:9 => అయితే ఇపుప్డు నీవు మముమ్ను విడనాడి అవమానపరచియునాన్వు. 

మాసేనలతోకూడ నీవు బయలుదేరకయునాన్వు. 

కీరత్నలు 44:10 => శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ మముమ్ను వెనుకకు పారిపోజేయుచునాన్వు 

మముమ్ను దేవ్షించువారు ఇషట్ము వచిచ్నటుల్ మముమ్ను దోచుకొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 44:11 => భోజనపదారథ్ముగా ఒకడు గొఱఱ్లను అపప్గించునటుల్ నీవు మముమ్ను 

అపప్గించియునాన్వు అనయ్జనులలోనికి మముమ్ను చెదరగొటిట్యునాన్వు  

కీరత్నలు 44:12 => అధికమైన వెల చెపప్క ధనపార్పిత్ లేకయే నీవే నీ పర్జలను అమిమ్యునాన్వు 

కీరత్నలు 44:13 => మా పొరుగువారి దృషిట్కి నీవు మముమ్ను నిందాసప్దముగా చేసియునాన్వు మా 

చుటుట్ నునన్వారి దృషిట్కి అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎగతాళికి కారణముగాను మముమ్ను 

ఉంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 44:14 => అనయ్జనులలో మముమ్ను సామెతకు హేతువుగాను పర్జలు తల ఆడించుటకు 

కారణముగాను మముమ్ను ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 66:10 => దేవా, నీవు మముమ్ను పరిశీలించియునాన్వు. వెండిని నిరమ్లము చేయురీతిగా 

మముమ్ను నిరమ్లులను చేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 66:11 => నీవు బందీగృహములో మముమ్ ఉంచితివి మా నడుములమీద గొపప్భారము 

పెటిట్తివి. 
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కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  

యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

యోబు 18:9 => బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

యోబు 18:10 => వారిని చికిక్ంచుకొనుటకై ఉరి నేలను ఉంచబడును వారిని పటుట్కొనుటకై తోర్వలో 

ఉచుచ్ పెటట్బడును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:12 => తోర్వను నడుచువారలారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా మీకు 

చింతలేదా? యెహోవా తన పర్చండ కోపదినమున నాకు కలుగజేసిన శర్మవంటి శర్మ మరి 

ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.  

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

అది యెడతెగక వాటిని కాలుచ్చునన్ది నా పాదములను చికుక్పరచుటకైవలనొగిగ్యునాన్డు ననున్ 

వెనుకకు తిర్పిప్యునాన్డు ఆయన ననున్ పాడుచేసి దినమెలల్ ననున్ సొమమ్సిలల్జేసియునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 12:13 => అతని పటుట్కొనుటకై నేను నా వలయొగిగ్ వాని చికిక్ంచుకొని కలీద్యుల 

దేశమైన బబులోనునకు వాని తెపిప్ంచెదను, అయితే ఆ సథ్లమును చూడకయే అతడు అకక్డ చచుచ్ను 

యెహెజేక్లు 32:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గుంపులు గుంపులుగా జనములను 

సమకూరిచ్ నేను నావలను నీమీద వేయగా వారు నా వలలో చికిక్న నినున్ బయటికి లాగెదరు. 

హోషేయ 7:12 => వారు వెళల్గా నేను వారిపైని నా వల వేయుదును, ఆకాశపకుష్లను ఒకడు 

కొటిట్నటుట్ వారిని పడగొటుట్దును, వారి సమాజమునకు నేను పర్కటించిన పర్కారము నేను వారిని 

శికిష్ంతును. 

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

మారా అనుడి. 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 
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యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

కీరత్నలు 66:11 => నీవు బందీగృహములో మముమ్ ఉంచితివి మా నడుములమీద గొపప్భారము 

పెటిట్తివి. 

వచనము 9 

ఆయన నా ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డు తలమీదనుండి నా కిరీటమును తీసివేసియునాన్డు. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 
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యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 16:18 => భూమీ, నా రకత్మును కపిప్వేయకుము నా మొఱఱ్కు విరామము 

కలుగకుండునుగాక. 

యోబు 16:19 => ఇపుప్డు నాకు సాకిష్యైనవాడు పరలోకములోనునాన్డు నా పక్షముగా సాక్షయ్ము 

పలుకువాడు పరమందునాన్డు. 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

యిరిమ్యా 20:8 => ఏలయనగా నేను పలుకునపుప్డెలల్ బలాతాక్రము జరుగుచునన్ది, దోపుడు 

జరుగుచునన్ది అని యెలుగెతిత్ చాటింపవలసి వచెచ్ను; దినమెలల్ యెహోవా మాట నాకు 

అవమానమునకును అపహాసయ్మునకును హేతువాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:8 => నేను బతిమాలి మొరలిడినను నా పార్రథ్న వినబడకుండ తన చెవి 

మూసికొనియునాన్డు. 

హబకూక్కు 1:2 => యెహోవా, నేను మొఱఱ్పెటిట్నను నీవెనాన్ళుల్ ఆలకింపకుందువు? బలాతాక్రము 

జరుగుచునన్దని నేను నీకు మొఱఱ్పెటిట్నను నీవు రకిష్ంపకయునాన్వు. 

హబకూక్కు 1:3 => ననెన్ందుకు దోషము చూడనిచుచ్చునాన్వు? బాధ నీవేల ఊరకయే 

చూచుచునాన్వు? ఎకక్డ చూచినను నాశనమును బలాతాక్రమును అగుపడుచునన్వి, జగడమును 

కలహమును రేగుచునన్వి. 
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యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 13:16 => ఇదియు నాకు రక్షణారథ్మైనదగును భకిత్హీనుడు ఆయన సనిన్ధికి రాతెగింపడు. 

యోబు 13:17 => నా వాజూమ్లమును శర్దధ్గా ఆలకించుడి నా పర్మాణవాకయ్ములు మీ చెవులలో 

చొరనీయుడి. 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 

యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 

యోబు 13:20 => ఈ రెండు పనులు మాతర్ము నాకు చేయకుము అపుప్డు నేను నీకు విముఖుడనై 

యుండను. 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 13:23 => నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు 

తెలియజేయుము. 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 
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యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 30:20 => నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను అయితే నీవు పర్తుయ్తత్రమేమియు నియయ్కునాన్వు నేను 

నిలుచుండగా నీవు ననున్ తేరి చూచుచునాన్వు. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 35:14 => ఆయనను చూడలేనని నీవు చెపిప్నను వాయ్జెయ్ము ఆయన యెదుటనే యునన్ది, 

ఆయన నిమితత్ము నీవు కనిపెటట్వలెను. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 
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వచనము 10 

నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను పెలల్గించినటుల్ ఆయన 

నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

యోబు 3:23 => మరుగుపడిన మారగ్ము గలవానికిని, దేవుడు చుటుట్కంచె వేసినవానికిని వెలుగు 

ఇయయ్బడనేల? 

కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

విలాపవాకయ్ములు 3:7 => ఆయన నా చుటుట్ కంచె వేసియునాన్డు నేను బయలువెళల్కుండునటుల్ 

బరువైన సంకెళుల్ నాకు వేసియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:9 => ఆయన నా మారగ్ములకు అడ డ్ముగా చెకుక్డురాళుల్ కటిట్యునాన్డు నేను 

పోజాలకుండ నా తోర్వలను కటిట్వేసియునాన్డు 

హోషేయ 2:6 => ముండల్ కంచె దాని మారగ్ములకు అడ డ్ము వేయుదును; దాని మారగ్ములు దానికి 

కనబడకుండ గోడ కటుట్దును. 

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

మధయ్ చీకటి కలిప్ంచి సముదర్మును వారిమీదికి రపిప్ంచి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో 

నేను చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణయ్ములో 

నివసించితిరి. 

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

తెలియదు. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 
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యిరిమ్యా 13:16 => ఆయన చీకటి కమమ్జేయకమునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు 

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

యిరిమ్యా 23:12 => వారి దండన సంవతస్రమున వారి మీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను గనుక 

గాఢాంధకారములో నడుచువానికి జారుడు నేలవలె వారి మారగ్ముండును; దానిలో వారు తరుమబడి 

పడిపోయెదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 

యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 

యోబు 23:17 => అంధకారము కమిమ్యుండినను గాఢాంధకారము ననున్ కమిమ్యుండినను నేను 

నాశనము చేయబడి యుండలేదు. 

యోబు 36:16 => అంతియేకాక బాధలోనుండి ఆయన నినున్ తపిప్ంచును. ఇరుకులేని 

విశాలసథ్లమునకు నినున్ తోడుకొనిపోవును నీ ఆహారమును కొర్వువ్తో నింపును.  

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:5 => నాకు అడ డ్ముగా కంచె వేసియునాన్డు విషమును మాచిపతిర్ని నా చుటుట్ 

మొలిపించియునాన్డు 

వచనము 11 

ఆయన నామీద తన కోపమును రగులబెటెట్ను ననున్ తన శతుర్వులలో ఒకనిగా ఎంచెను. 
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యోబు 29:7 => పటట్ణపు గుమమ్మునకు నేను వెళి ల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠము 

సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 

యోబు 29:8 => యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

యోబు 29:10 => పర్ధానులు మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి అంటుకొనెను. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:20 => నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా 

నుండును. 

యోబు 29:21 => మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని 

మౌనముగా ఉండిరి. 

యోబు 30:1 => ఇపుప్డైతే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్గలవారు ననున్ ఎగతాళి చేయుదురు. వీరి 

తండుర్లు నా మందలు కాయు కుకక్లతో నుండుటకు తగనివారని నేను తలంచియుంటిని. 

కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 

కీరత్నలు 89:44 => అతని వైభవమును మానిప్యునాన్వు అతని సింహాసనమును నేల 

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

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

వచనము 12 

ఆయన సైనికులు ఏకముగా కూడి వచిచ్రి వారు నామీద ముటట్డిదిబబ్లు వేసిరి నా గుడారముచుటుట్ 

దిగిరి. 

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 

యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 
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యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

కీరత్నలు 88:13 => యెహోవా, నేను నీతోనే మనవి చేయుచునాన్ను ఉదయమున నా పార్రథ్న నినున్ 

ఎదురొక్నును. 

కీరత్నలు 88:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ విడుచుట యేల? నీ ముఖము నాకు చాటు చేయుట 

యేల? 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 88:17 => నీళుల్ ఆవరించునటుల్ అవి దినమంత ననున్ ఆవరించుచునన్వి అవి ననున్ 

చుటూ ట్ర చుటుట్కొనియునన్వి  
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కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

విలాపవాకయ్ములు 2:5 => పర్భువు శతుర్వాయెను ఆయన ఇశార్యేలును నిరూమ్లము చేసియునాన్డు 

దాని నగరులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు దాని కోటలను పాడుచేసియునాన్డు యూదాకుమారికి 

అధిక దుఃఖపర్లాపములను ఆయన కలుగజేసియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:6 => ఒకడు తోటను కొటిట్వేయునటుల్ తన ఆవరణమును ఆయన కూర్రముగా 

కొటిట్వేసియునాన్డు తన సమాజసథ్లమును నాశనము చేసియునాన్డు యెహోవా సీయోనులో 

నియామకకాలము విశార్ంతిదినము మరువబడునటుల్ చేసియునాన్డు కోపావేశుడై రాజును యాజకుని 

తోర్సివేసియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

యోబు 17:11 => నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ 

భంగమాయెను. 

కీరత్నలు 102:11 => నా దినములు సాగిపోయిన నీడను పోలియునన్వి గడిడ్వలె నేను 

వాడియునాన్ను. 

యోబు 6:11 => నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెటుట్కొనుట యేల? నా అంతము ఏపాటిది? నేను 

తాళుకొనుట యేల? 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 8:14 => అతడు ఆశర్యించునది సాలెపురుగు పటే ట్.  

యోబు 8:15 => అతడు తన యింటిమీద ఆనుకొనగా అది నిలువదు. 
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యోబు 8:16 => అతడు గటిట్గా దాని పటుట్కొనగా అది విడిపోవును.ఎండకు అతడు పచిచ్పటిట్ 

బలియును అతని తీగెలు అతని తోటమీద అలుల్కొనును. 

యోబు 8:17 => అతని వేళుల్ గటుట్మీద చుటుట్కొనును రాళుల్గల తన నివాసమును అతడు 

తేరిచూచును. 

యోబు 8:18 => దేవుడు అతని సథ్లములోనుండి అతని వెళల్గొటిట్నయెడల అది నేను నినెన్రుగను 

ఎపుప్డును నినున్ చూడలేదనును. 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

యెహోషువ 10:35 => ఆ దినమున దానిని పటుట్కొని కతిత్వాతను వారిని హతము చేసిరి. అతడు 

లాకీషుకు చేసినటే ల్ దానిలోనునన్ వారినందరిని ఆ దినము నిరూమ్లము చేసెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 14:7 => వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగురుచ్ననియు దానికి లేతకొమమ్లు 

వేయుననియు నమమ్కము కలదు. 

యోబు 14:19 => జలము రాళల్ను అరగదీయును దాని పర్వాహములు భూమియొకక్ ధూళిని 

కొటుట్కొనిపోవును నీవైతే నరుల ఆశను భంగపరచుచునాన్వు. 

వచనము 13 

ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు కేవలము అనుయ్లైరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

కీరత్నలు 89:46 => యెహోవా, ఎంతవరకు నీవు దాగియుందువు? నితయ్ము దాగియుందువా? 

ఎంతవరకు నీ ఉగర్త అగిన్వలె మండును? 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 2:5 => పర్భువు శతుర్వాయెను ఆయన ఇశార్యేలును నిరూమ్లము చేసియునాన్డు 

దాని నగరులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు దాని కోటలను పాడుచేసియునాన్డు యూదాకుమారికి 

అధిక దుఃఖపర్లాపములను ఆయన కలుగజేసియునాన్డు.  

ఆదికాండము 42:14 => అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యిరిమ్యా 30:14 => నీ సేన్హితులందరు నినున్ మరచియునాన్రు, వారు నినున్గూరిచ్ విచారింపరు. 

వచనము 14 

నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ మరచిపోయి యునాన్రు. 

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 
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యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

యోబు 30:12 => నా కుడిపర్కక్ను అలల్రిమూక లేచును వారు నా కాళల్ను తొటిర్లల్ చేయుదురు 

పటట్ణమునకు ముటట్డిదిబబ్ వేసినటుల్ తమ నాశన పర్యతన్ములను నామీద సాగింతురు. 

కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

వచనము 15 

నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి పరదేశినై యునాన్ను. 

కీరత్నలు 31:11 => నా శతుర్వులకందరికి నేను నిందాసప్దుడనై యునాన్ను నా పొరుగువారికి 

విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్ చూచువారు 

నాయెదుటనుండి పారిపోవుదురు.  

కీరత్నలు 38:11 => నా సేన్హితులును నా చెలికాండుర్ను నా తెగులు చూచి యెడముగా 

నిలుచుచునాన్రు నా బంధువులు దూరముగా నిలుచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 
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కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 6:22 => ఏమైన దయచేయుడని నేను మిముమ్నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి నాకొరకు 

బహుమానమేమైన తెమమ్ని యడిగితినా? 

యోబు 6:23 => పగవానిచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుడని యడిగితినా? బాధించువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ విమోచింపుడని యడిగితినా? 

యోబు 18:20 => తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు 

పూరవ్ముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 

యోబు 30:1 => ఇపుప్డైతే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్గలవారు ననున్ ఎగతాళి చేయుదురు. వీరి 

తండుర్లు నా మందలు కాయు కుకక్లతో నుండుటకు తగనివారని నేను తలంచియుంటిని. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 54:3 => అనుయ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాఢుయ్లు నా పార్ణము తీయ జూచుచునాన్రు 

వారు తమయెదుట దేవుని ఉంచుకొనన్వారు కారు. (సెలా.) 

కీరత్నలు 142:4 => నా కుడిపర్కక్ను నిదానించి చూడుము ననెన్రిగినవాడు ఒకడును నాకు 

లేకపోయెను ఆశర్యమేదియు నాకు దొరకలేదు నాయెడల జాలిపడువాడు ఒకడును లేడు.  

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 

సామెతలు 19:4 => ధనము గలవానికి సేన్హితులు అధికముగా నుందురు, దరిదుర్డు తన 

సేన్హితులను పోగొటుట్కొనును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:2 => రాతిర్యందు అది బహుగా ఏడుచ్చునన్ది కనీన్రు దాని చెంపలమీద 

కారుచునన్ది దాని విటకాండర్ందరిలో దాని నోదారుచ్వాడొకడును లేడు దాని చెలికాండర్ందరు దాని 

మోసపుచిచ్రి వారు దానికి శతుర్వులైరి.  

విలాపవాకయ్ములు 1:19 => నా విటకాండర్ను నేను పిలువనంపగా వారు ననున్ మోసపుచిచ్రి నా 

యాజకులును నా పెదద్లును పార్ణసంరక్షణకై ఆహారము వెదకపోయి పటట్ణములో పార్ణము 

విడిచినవారైరి.  

మతత్యి 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

మారుక్ 14:50 => అపుప్డు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

లూకా 23:49 => ఆయనకు నెళవైనవారందరును, గలిలయనుండి ఆయనను వెంబడించిన సతరీలును 

దూరముగా నిలుచుండి వీటిని చూచుచుండిరి. 

వచనము 16 

నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 38:11 => నా సేన్హితులును నా చెలికాండుర్ను నా తెగులు చూచి యెడముగా 

నిలుచుచునాన్రు నా బంధువులు దూరముగా నిలుచుచునాన్రు 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబా ష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 
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యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

ఆదికాండము 40:23 => అయితే పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును జాఞ్పకము చేసికొనక అతని 

మరచిపోయెను. 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 31:11 => నా శతుర్వులకందరికి నేను నిందాసప్దుడనై యునాన్ను నా పొరుగువారికి 

విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్ చూచువారు 

నాయెదుటనుండి పారిపోవుదురు.  

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 

విలాపవాకయ్ములు 1:2 => రాతిర్యందు అది బహుగా ఏడుచ్చునన్ది కనీన్రు దాని చెంపలమీద 

కారుచునన్ది దాని విటకాండర్ందరిలో దాని నోదారుచ్వాడొకడును లేడు దాని చెలికాండర్ందరు దాని 

మోసపుచిచ్రి వారు దానికి శతుర్వులైరి.  

మారుక్ 14:50 => అపుప్డు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

Page  of 947 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

వచనము 17 

నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన అసహయ్ము. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

యోబు 19:18 => చినన్ పిలల్లు సహా ననున్ తృణీకరించెదరు నేను లేచుట చూచినయెడల బాలురు 

నామీద దూషణలు పలికెదరు. 

యోబు 19:19 => నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద 

తిరుగబడియునాన్రు. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

కీరత్నలు 123:3 => యెహోవా, మేము అధిక తిరసాక్రము పాలైతివిు అహంకారుల నిందయు 

గరివ్షుఠ్ల తిరసాక్రమును మామీదికి అధికముగా వచిచ్యునన్వి. 

వచనము 18 

చినన్ పిలల్లు సహా ననున్ తృణీకరించెదరు నేను లేచుట చూచినయెడల బాలురు నామీద దూషణలు 

పలికెదరు. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 
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యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 

2 సమూయేలు 19:29 => రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును 

భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 

యోబు 19:15 => నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి 

పరదేశినై యునాన్ను. 

సామెతలు 29:19 => దాసుడు వాగద్ండనచేత గుణపడడు తాతప్రయ్ము తెలిసికొనన్ను వాడు లోబడడు 

వచనము 19 

నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద తిరుగబడియునాన్రు. 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 
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యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 17:1 => నా పార్ణము సమసిపోయెను నా దినములు తీరెను సమాధి నా నిమితత్ము 

సిదధ్మైయునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

2 సమూయేలు 19:29 => రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును 

భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

వచనము 20 

నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి దంతముల అసిథ్చరమ్ము 

మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 

యోబు 30:1 => ఇపుప్డైతే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్గలవారు ననున్ ఎగతాళి చేయుదురు. వీరి 

తండుర్లు నా మందలు కాయు కుకక్లతో నుండుటకు తగనివారని నేను తలంచియుంటిని. 

యోబు 30:12 => నా కుడిపర్కక్ను అలల్రిమూక లేచును వారు నా కాళల్ను తొటిర్లల్ చేయుదురు 

పటట్ణమునకు ముటట్డిదిబబ్ వేసినటుల్ తమ నాశన పర్యతన్ములను నామీద సాగింతురు. 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  
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వచనము 21 

దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా నామీద జాలిపడుడి. 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 109:5 => నేను చేసిన మేలునకు పర్తిగా కీడు చేయుచునాన్రు. నేను చూపిన పేర్మకు 

పర్తిగా నామీద దేవ్షముంచుచునాన్రు.  

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 
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యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

లూకా 22:21 => ఇదిగో ననున్ అపప్గించు వాని చెయియ్ నాతో కూడ ఈ బలల్మీద ఉనన్ది. 

వచనము 22 

నా శరీరమాంసము పోవుట చాలుననుకొనక దేవుడు ననున్ తరుమునటుల్గా మీరేల ననున్ 

తరుముదురు? 

యోబు 30:30 => నా చరమ్ము నలల్బడి నామీదనుండి ఊడిపోవుచునన్ది కాకవలన నా యెముకలు 

కాగిపోయెను. నా సవ్రమండలము దుఃఖసవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి రోదనశబద్ము 

ఎతుత్చునన్ది. 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 
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యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

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

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 102:3 => పొగ యెగిరిపోవునటుల్గా నా దినములు తరిగిపోవుచునన్వి పొయిలోనిది 

కాలిపోయినటుల్ నా యెముకలు కాలిపోయియునన్వి. 

కీరత్నలు 102:5 => నా మూలుగ్ల శబద్మువలన నా యెముకలు నా దేహమునకు 

అంటుకొనిపోయినవి. 
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విలాపవాకయ్ములు 4:8 => అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో 

చూచువారు వారిని గురుతు పటట్జాలరు. వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు అంటుకొనియునన్ది అది 

యెండి కఱఱ్వంటిదాయెను. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 3:4 => ఆయన నా మాంసమును నా చరమ్మును కీష్ణింపజేయుచునాన్డు. నా 

యెముకలను విరుగగొటుట్చునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 5:10 => మహా కాష్మమువలన మా చరమ్ము పొయియ్వలె నలుపెకెక్ను. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 14:22 => తమమటుట్కు తామే శరీరమునందు నొపిప్ నొందుదురు తమమటుట్కు తామే 

పార్ణమునందు దుఃఖపడుదురు. 

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 

యోబు 21:5 => ననున్ తేరిచూచి ఆశచ్రయ్పడుడి నోటిమీద చేయి వేసికొనుడి. 

యోబు 30:18 => మహా రోగబలముచేత నా వసత్రము నిరూపమగును మెడ చుటుట్నుండు నా 

చొకాక్యివలె అది ననున్ ఇరికించుచునన్ది. 
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యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

కీరత్నలు 109:24 => ఉపవాసముచేత నా మోకాళుల్ బలహీనమాయెను నా శరీరము పుషిట్ తగిగ్ 

చికిక్పోయెను. 

వచనము 23 

నా మాటలు వార్యబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. అవి గర్ంథములో వార్యబడవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను. 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 
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యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

రూతు 1:13 => వారు పెదద్ వారగువరకు వారి కొరకు మీరు కనిపెటుట్కొందురా? మీరు వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొని పురుషులు లేక యొంటరికతెత్లై యుందురా? నా కుమారెత్లారా, అది కూడదు; యెహోవా 

నాకు విరోధియాయెను; అది మిముమ్ను నొపిప్ంచినంత కంటె ననున్ మరి యెకుక్వగా నొపిప్ంచినదని 

వారితో చెపెప్ను. 

రూతు 2:9 => వారు కోయు చేను కనిపెటిట్ వారిని వెంబడించుము, నినున్ ముటట్కూడదని 

యౌవనసుథ్లకు ఆజాఞ్పించియునాన్ను, నీకు దాహమగునపుప్డు కుండలయొదద్కు పోయి పనివారు 

చేదిన నీళుల్ తార్గుమని చెపెప్ను. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 21:5 => ననున్ తేరిచూచి ఆశచ్రయ్పడుడి నోటిమీద చేయి వేసికొనుడి. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 
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కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 15:5 => యెరూషలేమా, నినున్ కరుణించువాడెవడు? నీయందు జాలిపడువాడెవడు? 

కుశల పర్శన్లు అడుగుటకు ఎవడు తోర్వవిడిచి నీయొదద్కు వచుచ్ను?  

విలాపవాకయ్ములు 3:1 => నేను ఆయన ఆగర్హదండముచేత బాధ ననుభవించిన నరుడను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

వచనము 24 

అవి యినుప పోగరతో బండమీద చెకక్బడి సీసముతో నింపబడి నితయ్ము నిలువవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను.  

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 
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యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

మీకా 3:3 => నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి యెముకలను 

విరిచి, ఒకడు కుండలోవేయు మాంసమును ముకక్లు చేయునటుట్ బానలోవేయు మాంసముగా వారిని 

తుతుత్నియలుగా పగులగొటిట్యునాన్రు. 

యోబు 14:22 => తమమటుట్కు తామే శరీరమునందు నొపిప్ నొందుదురు తమమటుట్కు తామే 

పార్ణమునందు దుఃఖపడుదురు. 

యోబు 19:28 => జరిగినదాని కారణము నాలోనే ఉనన్దనుకొని మీరు మేము వానిని ఎటుల్ 

తరిమెదమా అని తలంచినయెడల 

కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషుట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  
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కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

వచనము 25 

అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యెషయా 8:1 => మరియు యెహోవా నీవు గొపప్ పలక తీసికొని మహేరు షాలాల , హాష  బజ 1, 

అను మాటలు సామానయ్మైన అక్షరములతో దానిమీద వార్యుము. 

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళి ల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:9 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

కీరత్నలు 102:18 => యెహోవాను సేవించుటకై జనములును రాజయ్ములును కూరచ్బడునపుప్డు 
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యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 

యిరిమ్యా 30:2 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

వచనము 26 

ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

నిరగ్మకాండము 28:11 => ముదర్మీద చెకక్బడిన వాటివలె చెకెక్డివాని పనిగా ఆ రెండు 

రతన్ములమీద ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను చెకిక్ బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:12 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములనుగా ఆ రెండు 

రతన్ములను ఏఫోదు భుజములమీద ఉంచవలెను అటుల్ జాఞ్పకము కొరకు అహరోను తన రెండు 

భుజములమీద యెహోవా సనిన్ధిని వారి పేరులను భరించును 

నిరగ్మకాండము 28:21 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న 

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న పండెర్ండు గోతర్ముల 

పేరులు ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:16 => ఆ పలకలు దేవుడు చేసినవి; ఆ పలకల మీద చెకక్బడిన వార్త దేవుని 

చేవార్త. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశమున పర్వేశించుటకు 

మీరు యొరాద్ను దాటు దినమున మీరు పెదద్రాళల్ను నిలువబెటిట్ వాటిమీద సునన్ము పూసి 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:3 => నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున పర్వేశించుటకు నీవు ఏరు 

దాటినతరువాత ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని వాటిమీద వార్యవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:8 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములనిన్టిని ఆ రాళల్మీద బహు 

విశదముగా వార్యవలెను. 

యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

కీరత్నలు 102:18 => యెహోవాను సేవించుటకై జనములును రాజయ్ములును కూరచ్బడునపుప్డు 

యెషయా 8:1 => మరియు యెహోవా నీవు గొపప్ పలక తీసికొని మహేరు షాలాల , హాష  బజ 1, 

అను మాటలు సామానయ్మైన అక్షరములతో దానిమీద వార్యుము. 

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళి ల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

యిరిమ్యా 30:2 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

వచనము 27 

నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను చూచెదను నాలో నా 

అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 
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కీరత్నలు 19:14 => యెహోవా, నా ఆశర్యదురగ్మా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా 

హృదయధాయ్నమును నీ దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

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

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

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

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 
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రూతు 2:20 => నయోమి బర్దికియునన్ వారికిని చచిచ్నవారికిని ఉపకారము చేయుట మానని 

యితడు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడును గాక అని తన కోడలితో అనెను. మరియు నయోమి ఆ 

మనుషుయ్డు మనకు సమీప బంధువుడు, అతడు మనలను విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 22:47 => యెహోవా జీవముగలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రు హ్డు నాకు 

రక్షణాశర్యదురగ్మైన దేవుడు మహోనన్తుడగును గాక  

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

కీరత్నలు 138:7 => నేను ఆపదలలో చికుక్బడియునన్ను నీవు ననున్ బర్దికించెదవు నా శతుర్వుల 

కోపమునుండి ననున్ రకిష్ంచుటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు నీ కుడిచేయి ననున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళి ల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 
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యిరిమ్యా 48:47 => అయితే అంతయ్దినములలో చెరపటట్బడిన మోయాబు వారిని నేను తిరిగి 

రపిప్ంచెదను ఇదే యెహోవా వాకుక్. ఇంతటితో మోయాబునుగూరిచ్న శికాష్విధి ముగిసెను. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

మారుక్ 12:24 => అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట 

వలననే పొరబడుచునాన్రు. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

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

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 
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రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

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

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

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

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

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

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

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

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

భదర్పరచబడియునన్ది. 
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పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

వచనము 28 

జరిగినదాని కారణము నాలోనే ఉనన్దనుకొని మీరు మేము వానిని ఎటుల్ తరిమెదమా అని 

తలంచినయెడల 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

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

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

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

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 
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పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 14:22 => తమమటుట్కు తామే శరీరమునందు నొపిప్ నొందుదురు తమమటుట్కు తామే 

పార్ణమునందు దుఃఖపడుదురు. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యోబు 21:26 => వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను. 

యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 138:7 => నేను ఆపదలలో చికుక్బడియునన్ను నీవు ననున్ బర్దికించెదవు నా శతుర్వుల 

కోపమునుండి ననున్ రకిష్ంచుటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు నీ కుడిచేయి ననున్ రకిష్ంచును. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

వచనము 29 

మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుడి తీరుప్ కలుగునని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఉగర్తకు తగిన దోషములకు 

శిక్ష నియమింపబడును. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  
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యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

కీరత్నలు 119:81 => (కఫ ) నీ రక్షణకొరకు నా పార్ణము సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

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

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 
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వచనము 1 

అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 19:22 => నా శరీరమాంసము పోవుట చాలుననుకొనక దేవుడు ననున్ తరుమునటుల్గా 

మీరేల ననున్ తరుముదురు? 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

యోబు 6:13 => నాలో తార్ణ యేమియు లేదు గదా. శకిత్ ననున్ బొతిత్గా విడిచిపోయెను గదా. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

1 యోహాను 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 

వచనము 2 

ఆలాగున నీవు చెపిప్నందుకు నాయందలి ఆతురత తగిన పర్తుయ్తత్రము సిదధ్పరచియునన్ది. 
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యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

యోబు 13:9 => ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట మీకు కేష్మమా? లేక ఒకడు నరులను 

మోసముచేయునటుల్ మీరు ఆయనను మోసము చేయుదురా? 

యోబు 13:10 => మీరు రహసయ్ముగా పక్షపాతము చూపినయెడల నిశచ్యముగా ఆయన 

మిముమ్ను గదిద్ంచును. 

యోబు 13:11 => ఆయన పర్భావము మిముమ్ను భయపెటట్దా? ఆయన భయము మీ మీదికి రాదా? 

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

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

నియమింపబడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:2 => కాబటిట్ అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును 

ఎదిరించుచునాన్డు; ఎదిరించువారు తమమీదికి తామే శిక్ష తెచుచ్కొందురు. 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడ డ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

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

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 
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పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

మతత్యి 7:1 => మీరు తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

యాకోబు 4:11 => సహోదరులారా, ఒకనికి విరోధముగా ఒకడు మాటలాడకుడి. తన సహోదరునికి 

విరోధముగా మాటలాడి తన సహోదరునికి తీరుప్ తీరుచ్వాడు ధరమ్శాసత్రమునకు వయ్తిరేకముగా 

మాటలాడి ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరుచ్చునాన్డు. నీవు ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరిచ్నయెడల 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్వాడవు కాక నాయ్యము విధించు వాడవైతివి. 

యాకోబు 4:12 => ఒకక్డే ధరమ్శాసత్రమును నియమించి నాయ్యము విధించువాడు. ఆయనే 

రకిష్ంచుటకును నశింపజేయుటకును శకిత్మంతుడైయునాన్డు; పరునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? 

యోబు 20:3 => నాకు అవమానము కలుగజేయు నిందను నేను వినన్ందుకు నా మనోవివేకము 

తగిన పర్తుయ్తత్రము సిదధ్పరచియునన్ది. 

వచనము 3 

నాకు అవమానము కలుగజేయు నిందను నేను వినన్ందుకు నా మనోవివేకము తగిన పర్తుయ్తత్రము 

సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 11:1 => అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 
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యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

వచనము 4 

దుషుట్లకు విజయము కొదిద్కాలముండును భకిత్హీనులకు సంతోషము ఒక నిమిషమాతర్ముండును. 

యోబు 20:3 => నాకు అవమానము కలుగజేయు నిందను నేను వినన్ందుకు నా మనోవివేకము 

తగిన పర్తుయ్తత్రము సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 4:2 => ఎవడైన ఈ సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల నీకు వయ్సనము కలుగునా? 

అయితే వాదింపక ఎవడు ఊరకొనగలడు? 

యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 

యోబు 32:14 => అతడు నాతో వాదమాడలేదు మీరు చెపిప్న మాటలనుబటిట్ నేనతనికి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్ను. 

యోబు 32:15 => వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి 

మాటయొకటియు లేదు. 

యోబు 32:16 => కాగా వారికనేమియు పర్తుయ్తత్రము చెపప్కయునాన్రు వారు మాటలాడకపోవుట 

చూచి నేను ఊరకుందునా? 

యోబు 32:17 => నేను ఇయయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రము నేనిచెచ్దను నేనును నా తాతప్రయ్ము 

తెలిపెదను. 
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యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

యోబు 32:19 => నా మనసుస్ తెరువబడని దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్ తితుత్లవలె అది 

పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా నునన్ది. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 39:2 => నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును గూరిచ్యైనను పలుకక నేను 

మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.  

కీరత్నలు 39:3 => నా గుండె నాలో మండుచుండెను నేను ధాయ్నించుచుండగా మంట పుటెట్ను 

అపుప్డు నేను ఈ మాట నోరార పలికితిని 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

కీరత్నలు 31:22 => భీతిచెందినవాడనై నీకు కనబడకుండ నేను నాశనమైతిననుకొంటిని అయినను 

నీకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా నీవు నా విజాఞ్పనల ధవ్ని నాలకించితివి. 

కీరత్నలు 116:11 => నేను తొందరపడినవాడనై ఏ మనుషుయ్డును నమమ్దగినవాడు కాడనుకొంటిని. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 29:20 => ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూరు ఖ్డు సుళువుగా 

గుణపడును. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

Page  of 976 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

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

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

వచనము 5 

ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు జరుగుచునన్దని నీకు 

తెలియదా? 

యోబు 19:29 => మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుడి తీరుప్ కలుగునని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఉగర్తకు 

తగిన దోషములకు శిక్ష నియమింపబడును. 

యోబు 20:2 => ఆలాగున నీవు చెపిప్నందుకు నాయందలి ఆతురత తగిన పర్తుయ్తత్రము 

సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 27:11 => దేవుని హసత్మునుగూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవ్శకుత్డు చేయు 

కిర్యలను నేను దాచిపెటట్ను. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:3 => మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను 

చెపెప్దను. 
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కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 26:4 => నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి 

బయలుదేరినది? 

వచనము 6 

వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు తలలెతిత్నను 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి 

అభివృదిధ్పొంది భూమిని నింపుడి. 

ఆదికాండము 9:2 => మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని 

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

ఆదికాండము 9:3 => పార్ణముగల సమసత్ చరములు మీకు ఆహారమగును; పచచ్ని కూరమొకక్ల 

నిచిచ్నటుల్ వాటిని మీకిచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 115:16 => ఆకాశములు యెహోవా వశము భూమిని ఆయన నరులకిచిచ్యునాన్డు. 

యోహాను 9:32 => పుటుట్ గుర్డిడ్వాని కనున్లెవరైన తెరచినటుట్ లోకము పుటిట్నపప్టినుండి 

వినబడలేదు. 

వచనము 7 

తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని చూచినవారు 

వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 15:29 => కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద 

పంట బరువై నేలకు వంగదు 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 15:31 => వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే 

వారికి ఫలమగును. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 
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యోబు 15:33 => దార్క్షచెటుట్ పిందెలు రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. ఒలీవచెటుట్ పువువ్లు 

రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

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

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:22 => అతడు బందీగృహములో తిరగలి విసరువాడాయెను. అయితే అతడు 

కౌష్రము చేయబడిన తరువాత అతని తలవెండుర్కలు తిరిగి మొలుచుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:24 => జనులు సమోస్నును చూచినపుప్డు మన దేశమును పాడుచేసినవాడును 

మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మనచేతి కపప్గించియునన్దని 

చెపుప్కొనుచు తమ దేవతను సుత్తించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 
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నాయ్యాధిపతులు 16:26 => సమోస్ను తనచేతిని పటుట్కొనిన బంటుతో ఇటల్నెను ఈ గుడికి 

ఆధారముగానునన్ సత్ంభములను ననున్ తడవనిచిచ్ విడువుము, నేను వాటిమీద ఆనుకొందును. 

నాయ్యాధిపతులు 16:27 => ఆ గుడి సతరీ పురుషులతో నిండియుండెను, ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరు 

అకక్డనుండిరి, వారు సమోస్నును ఎగతాళి చేయగా గుడి కపుప్మీద సతరీ పురుషులు రమారమి మూడు 

వేలమంది చూచుచుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:28 => అపుప్డు సమోస్ను యెహోవా పర్భువా, దయచేసి ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుము, దేవా దయచేసి యీసారి మాతర్మే ననున్ బలపరచుము, నా రెండు కనున్ల నిమితత్ము 

ఫిలిషీత్యులను ఒకక్మారే దండించి పగతీరుచ్కొననిమమ్ని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 16:29 => ఆ గుడికి ఆధారముగానునన్ రెండు మధయ్ సత్ంభములలో ఒకదానిని 

కుడిచేతను ఒకదానిని ఎడమచేతను పటుట్కొని 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

ఎసేత్రు 5:12 => మరియు అతడు రాణియైన ఎసేత్రు తాను చేయించిన విందునకు రాజును ననున్ 

తపప్ మరి యెవనిని పిలిపించలేదు, రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమమ్ని నాకు 

సెలవైనదని తెలియజేసెను. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  
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కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

యోబు 8:19 => ఇదే అతని సంతోషకరమైన గతికి అంతము అతడునన్ ధూళినుండి ఇతరులు 

పుటెట్దరు. 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

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

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

గలతీయులకు 6:4 => పర్తివాడును తాను చేయు పనిని పరీకిష్ంచి చూచుకొనవలెను; అపుప్డు 

ఇతరునిబటిట్ కాక తననుబటిట్యే అతనికి అతిశయము కలుగును. 
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యాకోబు 4:16 => ఇపుప్డైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచునాన్రు. ఇటిట్ 

అతిశయమంతయు చెడ డ్ది. 

ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

యెహోషువ 8:22 => తకిక్న వారును పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా వచిచ్రి. 

అటుల్ ఈ తటుట్ కొందరు ఆ తటుట్ కొందరు ఉండగా హాయివారు ఇశార్యేలీయుల నడుమ చికుక్బడిరి 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేసిరి. వారిలో ఒకడును మిగులలేదు; ఒకడును 

తపిప్ంచుకొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:30 => వారికి దొరకెను గదా? దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుచునాన్రు గదా? 

యోధులందరు తలాయొక సతరీని తీసికొందురు ఇదద్రేసి సతరీలు వారికి దొరుకుదురు సీసెరాకు 

రంగువేయబడిన వసత్రమొకటి దోపుడు సొముమ్గా దొరకును రంగువేయబడిన విచితర్ వసత్రమొకటి 

దోపుడుగా దొరకును రెండువైపుల రంగువేయబడిన విచితర్మైన వసత్రము దోచుకొనినవారి మెడలకు 

తగిన వసత్రమొకటి దొరకును.  

నాయ్యాధిపతులు 15:14 => అతడు లేహీకి వచుచ్వరకు ఫిలిషీత్యులు అతనిని ఎదురొక్ని కేకలు 

వేయగా, యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి బలముగా వచిచ్నందున అతని చేతులకు కటట్బడిన తాళుల్ 

అగిన్చేత కాలచ్బడిన జనుపనారవలె నాయెను; సంకెళుల్ను అతని చేతులమీదనుండి విడిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:35 => అపుప్డు యెహోవా ఇశార్యేలీయులచేత బెనాయ్మీనీయులను హతము 

చేయించెను. ఆ దినమున ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులలో ఇరువది యయిదువేల నూరుమంది 

మనుషుయ్లను చంపిరి. వీరందరు కతిత్ దూయువారు. 

1 సమూయేలు 4:5 => యెహోవా నిబంధన మందసము దండులోనికి రాగా ఇశార్యేలీయులందరు 

భూమి పర్తిధవ్ని నిచుచ్నంత గొపప్ కేకలు వేసిరి. 
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1 సమూయేలు 23:7 => దావీదు కెయీలాకు వచిచ్న సంగతి సౌలు విని దావీదు దావ్రములును 

అడుడ్గడలునుగల పటట్ణములో పర్వేశించి అందులో మూయబడియునాన్డు, దేవుడతనిని నాచేతికి 

అపప్గించెననుకొనెను. 

1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:10 => అబా ష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబా ష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

1 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

1 రాజులు 16:15 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియేడవ సంవతస్రమున జిమీ 

తిరాస్లో ఏడు దినములు ఏలెను. జనులు ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన గిబెబ్తోను మీదికి వచిచ్ అకక్డ 

దిగియుండగా 

2 రాజులు 15:23 => యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ఏబదియవ సంవతస్రమందు 

మెనహేము కుమారుడైన పెకహాయ్ షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఏలనారంభించి రెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

ఎజార్ 4:24 => యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పని నిలిచిపోయెను. ఈలాగున 

పారసీకదేశపు రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమువరకు ఆ పని నిలిచిపోయెను. 

ఎసేత్రు 5:9 => ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోలాల్సము గలవాడై బయలువెళి ల్, 

రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్ చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ందున 

మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 
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ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళి ల్పోయెను. 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 24:24 => వారు హెచిచ్ంపబడినను కొంతసేపటికి లేకపోవుదురు వారు హీనసిథ్తిలో చొచిచ్ 

ఇతరులందరివలె తోర్యబడుదురు, పండిన వెనున్లవలె కోయబడుదురు. 

కీరత్నలు 35:24 => యెహోవా నా దేవా, నీ నీతినిబటిట్ నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము ననున్బటిట్ వారు 

సంతోషింపకుందురు గాక.  

కీరత్నలు 37:2 => వారు గడిడ్వలెనే తవ్రగా ఎండిపోవుదురు. పచచ్ని కూరవలెనే వాడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 58:9 => మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను 

ఆయన దాని నెగరగొటుట్చునాన్డు,  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 94:3 => యెహోవా, భకిత్హీనులు ఎంతవరకు ఉతస్హించుదురు? భకిత్హీనులు ఎంతవరకు 

ఉతస్హించుదురు? 

సామెతలు 10:3 => యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని ఆశను 

భంగముచేయును. 

సామెతలు 12:3 => భకిత్హీనతవలన ఎవరును సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 
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సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యిరిమ్యా 4:18 => నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్యలును వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే దీనికి 

కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 5:5 => ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు 

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

Page  of 987 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

మారుక్ 11:20 => పొర్దుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెటుట్ వేళుల్ మొదలుకొని 

యెండియుండుట చూచిరి. 

లూకా 4:5 => అపుప్డు అపవాది ఆయనను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజయ్ములనిన్టిని ఒక 

నిమిషములో ఆయనకు చూపించి 

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

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

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

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళి ల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

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

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

వచనము 8 
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కల యెగసిపోవునటుల్ వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాతిర్ సవ్పన్ము దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి 

వేయబడుదురు. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

Page  of 989 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

వచనము 9 

వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును కనబడరు 

1 రాజులు 14:10 => కాబటిట్ యరొబాము సంతతి వారిమీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచు, ఇశార్యేలు 

వారిలో అలుప్లుగాని ఘనులుగాని లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము వంశమునుండి 

నిరూమ్లము చేసి, పెంట అంతయు పోవునటుల్గా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడిచ్వేసినటుల్ యరొబాము 

సంతతిలో శేషించినవారిని నేను ఊడిచ్వేయుదును. 

2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

కీరత్నలు 83:10 => వారు ఏనోద్రులో నశించిరి భూమికి పెంట అయిరి. 

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 4:20 => ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు 

ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము నాశనమైయుందురు. 
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యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 

యోబు 21:28 => అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ నునన్ది? భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము 

ఎకక్డ ఉనన్ది అని మీరడుగుచునాన్రే. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 41:5 => అయితే నా శతుర్వులు నా విషయమై చెడ డ్మాట లాడుచునాన్రు వాడు ఎపుప్డు 

చచుచ్ను? వాని పేరు ఎపుప్డు మాసిపోవును? అని చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

యెషయా 41:12 => నీతో కలహించువారిని నీవు వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు 

నీతో యుదధ్ము చేయువారు మాయమై పోవుదురు అభావులగుదురు.  

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 2:3 => మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, 

పండుగలలో మీరరిప్ంచిన పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు 

ఊడిచ్వేయబడుదురు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 10 

వారి సంతతివారు దరిదుర్ల దయను వెదకెదరు వారిచేతులు వారి ఆసిత్ని తిరిగి అపప్గించును. 
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కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

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

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

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

కోటమీదను యుదధ్ము చేయువారును దాని బాధపరచువారందరును రాతిర్ కనన్ సవ్పన్మువలె 

ఉందురు.  

యెషయా 29:8 => ఆకలిగొనన్వాడు కలలో భోజనముచేసి మేలొక్నగా వాని పార్ణము 

తృపిత్పడకపోయినటుల్ను దపిప్గొనినవాడు కలలో పానముచేసి మేలొక్నగా సొమమ్సిలిల్నవాని పార్ణము 

ఇంకను ఆశగొని యునన్టుల్ను సీయోను కొండమీద యుదధ్ముచేయు జనముల సమూహమంతటికి 

సంభవించును.  

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

దానియేలు 11:19 => అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును 

గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

వచనము 11 
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వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ మంటిలో 

పండుకొనును. 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 7:8 => ననున్ చూచువారి కనున్ ఇకమీదట ననున్ చూడదు. నీ కనున్లు నా తటుట్ చూచును 

గాని నేనుండకపోదును. 

యోబు 7:10 => అతడు ఇక ఎనన్డును తన యింటికి రాడు అతని సథ్లము అతని మరల నెరుగదు. 

యోబు 8:18 => దేవుడు అతని సథ్లములోనుండి అతని వెళల్గొటిట్నయెడల అది నేను నినెన్రుగను 

ఎపుప్డును నినున్ చూడలేదనును. 

యోబు 27:3 => నా నాయ్యమును పోగొటిట్న దేవుని జీవముతోడు నా పార్ణమును వాయ్కులపరచిన 

సరవ్శకుత్నితోడు 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

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

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

వచనము 12 

చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని దాచిపెటిట్రి. 
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సామెతలు 28:3 => బీదలను బాధించు దరిదుర్డు ఆహారవసుత్వులను ఉండనియయ్క కొటుట్కొనిపోవు 

వానతో సమానుడు. 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 22:1 => ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ 

యెదుద్కు పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:3 => సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి 

రకాత్పరాధముండును; వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల 

వాడు దొంగతనము చేసినందున అమమ్బడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 
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యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

వచనము 13 

దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 

యోబు 13:26 => నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియునాన్వు నా బాలయ్కాలపు పాపములను నాకు 

సావ్సథ్య్ముగా నీవు విధించియునాన్వు 

యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 

కీరత్నలు 25:7 => నా బాలయ్ పాపములను నా అతికర్మములను జాఞ్పకము చేసికొనకుము. యెహోవా 

నీ కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకములో ఉంచుకొనుము. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

యెహెజేక్లు 32:27 => అయితే వీరు సునన్తిలేని వారిలో పడిపోయిన శూరులదగగ్ర పండుకొనరు; 

వారు తమ యుధాద్యుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయి, తమ ఖడగ్ములను 

తలలకిర్ంద ఉంచుకొని పండుకొందురు; వీరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైరి గనుక వారి 

దోషము వారి యెముకలకు తగిలెను. 

యోబు 21:26 => వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను. 
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సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళి ల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:24 => కాగా మీ పాపములలోనే యుండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెపిప్తిని. నేను 

ఆయననని మీరు విశవ్సించనియెడల మీరు మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురని వారితో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16 => యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో 

పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ 

జనులమధయ్ను వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల దేవతల వెంట వెళి ల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

పర్సంగి 1 1 : 1 0 = > లేతవయసుస్ను నడిపార్యమును గతించిపోవునవి గనుక 

నీహృదయములోనుండి వాయ్కులమును తొలగించుకొనుము , నీ దేహమును చెరుపుదాని 

తొలగించుకొనుము. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 
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యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

హోషేయ 7:2 => తమ కిర్యలచేత వారు చికుక్పడి యునన్ను అవి నా సముఖముననే జరిగిననుమన 

చెడుతనము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనడని తమలో తాము అనుకొందురు. 

వచనము 14 

అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట నాగుపాముల విషమగును. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 
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సామెతలు 20:17 => మోసముచేసి తెచుచ్కొనన్ ఆహారము మనుషుయ్లకు బహు ఇంపుగా ఉండును 

పిమమ్ట వాని నోరు మంటితో నింపబడును. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

కీరత్నలు 10:7 => వారి నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను నిండియునన్ది వారి 

నాలుకకిర్ంద చేటును పాపమును ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడ డ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 

సామెతలు 19:28 => వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును 

జురుర్కొనును. 

యెహెజేక్లు 7:19 => 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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

వచనము 15 

వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 
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సామెతలు 19:28 => వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును 

జురుర్కొనును. 

వచనము 16 

వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని కకిక్ంచును. వారు కటల్పాముల విషమును పీలుచ్దురు నాగుపాము 

నాలుక వారిని చంపును. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

2 సమూయేలు 11:3 => ఆమె బహు సౌందరయ్వతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము 

తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు హితీత్యుడగు 

ఊరియాకు భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:5 => ఆ సతరీ గరభ్వతియై నేను గరభ్వతినైతినని దావీదునకు వరత్మానము పంపగా 

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

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  
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కీరత్నలు 38:1 => యెహోవా, కోపోదేర్కముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము. నీ ఉగర్తచేత ననున్ 

శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 

కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

కీరత్నలు 38:8 => నేను సొమమ్సిలిల్ బహుగా నలిగియునాన్ను నా మనోవేదననుబటిట్ కేకలు 

వేయుచునాన్ను 

కీరత్నలు 51:8 => ఉతాస్హ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము అపుప్డు నీవు విరిచిన యెముకలు 

హరిష్ంచును. 

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

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 

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

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 
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సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱిఱ్మాటలు పలుకుదువు 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 

యోబు 20:16 => వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని కకిక్ంచును. వారు కటల్పాముల విషమును 

పీలుచ్దురు నాగుపాము నాలుక వారిని చంపును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 
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రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:33 => వారి దార్కాష్రసము కూర్రసరప్ముల విషము నాగుపాముల 

కూర్రవిషము. 

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

వచనము 17 

ఏరులై పారుచునన్ తేనెను వెనన్పూసను చూచి వారు సంతోషింపరు. 

సామెతలు 23:8 => నీవు తినినను తినినదానిని కకిక్ వేయుదువు నీవు పలికిన యింపైన మాటలు 

వయ్రథ్ములగును. 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

2 రాజులు 15:13 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా యేలుబడిలో ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు 

యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము ఏలనారంభించి షోమోర్నులో నెల దినములు ఏలెను. 
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యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

వచనము 18 

దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక మరల 

అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

యెషయా 30:6 => దకిష్ణ దేశములోనునన్ కూర్రమృగములనుగూరిచ్న దేవోకిత్ సింహీ 

సింహములును పాములును తాపకరమైన మిడునాగులు నునన్ మికిక్లి శర్మ బాధలుగల దేశముగుండ 
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వారు గాడిదపిలల్ల వీపులమీద తమ ఆసిత్ని ఒంటెల మూపులమీద తమ దర్వయ్ములను ఎకిక్ంచుకొని 

తమకు సహాయము చేయలేని జనమునొదద్కు వాటిని తీసికొనిపోవుదురు.  

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:3 => అపుప్డు పౌలు మోపెడు పులల్లేరి నిపుప్లమీద వేయగా ఒక 

సరప్ము కాకకు బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్పటెట్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:6 => వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకసామ్తుత్గా పడిచచుచ్నో 

అని కనిపెటుట్చుండిరి. చాలసేపు కనిపెటుట్చుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట 

చూచి ఆ అభిపార్యము మాని ఇతడొక దేవత అని చెపప్సాగిరి. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

వచనము 19 

వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని ఆకర్మించుకొనినను 

దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 
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సంఖాయ్కాండము 14:23 => కాగా వారి పితరులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నేనిచిచ్న దేశమును వారు 

చూడనే చూడరు; ననున్ అలక్షయ్ము చేసినవారిలో ఎవరును దానిని చూడరు. 

2 రాజులు 7:2 => అందుకు ఎవరి చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి యెహోవా 

ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా అతడు నీవు 

కనున్లార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

యిరిమ్యా 17:7 => యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు, యెహోవా వానికి ఆశర్యముగా 

ఉండును. 

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

కీరత్నలు 36:8 => నీ మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్ నొందుచునాన్రు. నీ ఆనంద 

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  
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యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13 => భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల 

పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి 

జుఱిఱ్ంచెను.  

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

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

2 సమూయేలు 17:29 => తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును 

భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 81:16 => అతిశేర్షఠ్మైన గోధుమల ననుగర్హించి నేను వారిని పోషించుదును కొండతేనెతో 

నినున్ తృపిత్పరచుదును. 

యెషయా 7:15 => కీడును విసరిజ్ంచుటకును మేలును కోరుకొనుటకును అతనికి తెలివి 

వచుచ్నపుప్డు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును. 

యెషయా 7:22 => అవి సమృదిధ్గా పాలిచిచ్నందున అతడు పెరుగు తినును; ఏలయనగా ఈ 

దేశములో విడువబడిన వారందరును పెరుగు తేనెలను తిందురు. 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

యోబు 29:6 => నేను పెటిట్న అడుగెలల్ నేతిలో పడెను బండనుండి నా నిమితత్ము నూనె 

పర్వాహముగా పారెను. 
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యెషయా 36:17 => అటుపిమమ్ట మీరు చావక బర్దుకునటుల్గా నేను వచిచ్ మీ దేశమువంటి 

దేశమునకు, అనగా గోధుమలును దార్కాష్రసమునుగల దేశమునకును ఆహారమును దార్క్షచెటుల్నుగల 

దేశమునకును మిముమ్ను తీసికొనిపోదును; యెహోవా మిముమ్ను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా 

మిముమ్ను మోసపుచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 20 

వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను తముమ్ను తాము 

రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:10 => వారి సంతతివారు దరిదుర్ల దయను వెదకెదరు వారిచేతులు వారి ఆసిత్ని తిరిగి 

అపప్గించును. 

యోబు 20:15 => వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  
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విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

హోషేయ 8:7 => వారు గాలిని వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయ వాయువు వారికి కోతయగును; 

వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల అనుయ్లు దాని 

తినివేతురు. 

హోషేయ 8:8 => ఇశార్యేలువారు తినివేయబడుదురు; ఎవరికిని ఇషట్ముకాని ఘటమువంటి వారై 

అనయ్జనులలో నుందురు. 

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

యెషయా 24:7 => కొర్తత్ దార్కాష్రసము అంగలారుచ్చునన్ది దార్కాష్వలిల్ కీష్ణించుచునన్ది 

సంతోషహృదయులందరు నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్రు. తంబురల సంతోషనాదము నిలిచిపోయెను 

యెషయా 24:8 => ఉలల్సించువారి ధవ్ని మానిపోయెను సితారాల యింపైన శబద్ము నిలిచిపోయెను. 

యెషయా 24:9 => పాటలు పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు పానము చేయువారికి 

మదయ్ము చేదాయెను 

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 
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యెషయా 24:11 => దార్కాష్రసము లేదని పొలములలో జనులు కేకలు వేయుచునాన్రు 

సంతోషమంతయు అసత్మించెను దేశములో ఆనందము లేదు. 

యిరిమ్యా 11:15 => దురావ్య్పారము జరిగించిన నా పిర్యురాలికి నా మందిరముతో నిమితత్మేమి? 

మొర్కుక్బళల్చేతను పర్తిషిఠ్త మాంసము తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు పోగొటుట్కొందువా? 

ఆలాగైతే నీవు ఉతస్హించుదువు. 

యిరిమ్యా 11:16 => అది చకక్ని ఫలముగల పచచ్ని ఒలీవ చెటట్ని యెహోవా నీకు పేరు పెటెట్ను; 

గొపప్ తుపాను ధవ్నితో దానిమీద మంటపెటట్గా దాని కొమమ్లు విరిగిపోవుచునన్వి.  

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 7:12 => కాలము వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, వారి సమూహమంతటిమీద 

ఉగర్త నిలిచియునన్ది గనుక కొనువారికి సంతోషముండ పనిలేదు, అముమ్వానికి దుఃఖముండ 

పనిలేదు. 

హోషేయ 9:1 => ఇశార్యేలూ, అనయ్జనులు సంతోషించునటుల్ నీవు సంభర్మపడి సంతోషింపవదుద్; 

నీవు నీ దేవుని విసరిజ్ంచి వయ్భిచరించితివి, నీ కళల్ములనిన్టిమీద నునన్ ధానయ్మునుబటిట్ నీవు 

పడుపుకూలిని ఆశించితివి. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 
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నిరగ్మకాండము 22:5 => ఒకడు చేనునైనను దార్క్షతోటనైనను మేపుటకు తన పశువును విడిపించగా 

ఆ పశువు వేరొకని చేను మేసినయెడల అతడు తన చేలలోని మంచిదియు దార్క్ష తోటలోని 

మంచిదియు దానికి పర్తిగా నియయ్వలెను.  

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

వచనము 21 

వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 21:28 => అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ నునన్ది? భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము 

ఎకక్డ ఉనన్ది అని మీరడుగుచునాన్రే. 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 
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యోబు 24:2 => సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను 

ఆకర్మించుకొని వాటిని మేపుదురు. 

యోబు 24:3 => తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా 

తీసికొందురు 

యోబు 24:4 => వారు మారగ్ములోనుండి దరిదుర్లను తొలగించివేయుదురు దేశములోని బీదలు 

ఎవరికిని తెలియకుండ దాగవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

యోబు 24:6 => పొలములో వారు తమకొరకు గడిడ్ కోసికొందురు దుషుట్ల దార్క్షతోటలలో పరిగ 

ఏరుదురు. 

యోబు 24:7 => బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై 

పడియుందురు. 

యోబు 24:8 => పరవ్తములమీది జలుల్లకు తడిసియుందురు చాటులేనందున బండను 

కౌగలించుకొందురు. 

యోబు 24:9 => తండిర్లేని పిలల్ను రొముమ్నుండి లాగువారు కలరు వారు దరిదుర్లయొదద్ తాకటుట్ 

పుచుచ్కొందురు 

యోబు 24:10 => దరిదుర్లు వసత్రహీనులై బటట్లులేక తిరుగులాడుదురు ఆకలిగొని పనలను 

మోయుదురు. 

యోబు 24:11 => వారు తమ యజమానుల గోడలలోపల నూనె గానుగలను ఆడించుదురు దార్క్ష 

గానుగలను తొర్కుక్చు దపిప్గలవారై యుందురు. 

యోబు 24:12 => జనముగల పటట్ణములో మూలుగుదురు గాయపరచబడినవారు మొఱఱ్పెటుట్దురు 

అయినను జరుగునది అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 
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యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

యోబు 35:9 => అనేకులు బలాతాక్రము చేయుటవలన జనులు కేకలు వేయుదురు బలవంతుల 

భుజబలమునకు భయపడి సహాయముకొరకై కేకలు వేయుదురు. 
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1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

కీరత్నలు 10:18 => తండిర్లేనివారికిని నలిగిన వారికిని నాయ్యము తీరుచ్టకై నీవు వారి హృదయము 

సిథ్రపరచితివి, చెవియొగిగ్ ఆలకించితివి. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 
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యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 

ఆమోసు 4:2 => ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, అపుప్డు శతుర్వులు మిముమ్ను కొంకులచేతను, మీలో 

శేషించినవారిని గాలములచేతను పటుట్కొని లాగుదురు. 

ఆమోసు 4:3 => ఇటు అటు తొలగకుండ మీరందరు పార్కారపు గండల్దావ్రా పోవుదురు, హరోమ్ను 

మారగ్మున వెలివేయబడుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

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

మించి అతిశయపడును. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:34 => దేశమునందు చెరపటట్బడినవారినందరిని కాళల్కిర్ంద తొర్కుక్టయు 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 24:2 => సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను 

ఆకర్మించుకొని వాటిని మేపుదురు. 
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1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యెషయా 5:8 => సథ్లము మిగులకుండ మీరు మాతర్మే దేశములో నివసించునటుల్ ఇంటికి ఇలుల్ 

కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేరుచ్కొను మీకు శర్మ. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

మీకా 2:9 => వారికిషట్మైన యిండల్లోనుండి నా జనులయొకక్ సతరీలను మీరు వెళల్గొటుట్దురు, వారి 

బిడ డ్లయొదద్నుండి నేనిచిచ్న ఘనతను ఎనన్డును లేకుండ మీరు ఎతిత్కొనిపోవుదురు. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

లేవీయకాండము 6:4 => అతడు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను దోచుకొనిన 

సొముమ్ను గూరిచ్గాని బలాతాక్రముచేతను అపహరించినదాని గూరిచ్గాని తనకు అపప్గింపబడినదాని 

గూరిచ్గాని, పోయి తనకు దొరికినదాని గూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే తాను అబదధ్పర్మాణము చేసెనో 

దానినంతయు మరల ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 
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యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

సామెతలు 15:6 => నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు 

కారణము. 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

యెహెజేక్లు 45:9 => 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. 

దానియేలు 5:6 => అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని 

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

వచనము 22 
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వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు దురవసథ్లోనుండు 

వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యెషయా 57:21 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

సామెతలు 10:3 => యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని ఆశను 

భంగముచేయును. 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

వచనము 23 

వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ కురిపించును వారు తినుచుండగా 

దాని కురిపించును. 
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యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

వచనము 24 

ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి దేహములగుండ బాణములను 

పోవిడుచును. 

యోబు 15:29 => కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద 

పంట బరువై నేలకు వంగదు 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 
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పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 2:20 => కావున సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాసమంతటి విషయమై నేను ఆశ 

విడిచినవాడనైతిని. 

పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

2 రాజులు 24:2 => యెహోవా అతనిమీదికిని, తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యూదాదేశమును నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కలీద్యుల సైనయ్ములను 

సిరియనుల సైనయ్ములను మోయాబీయుల సైనయ్ములను ఆమోమ్నీయుల సైనయ్ములను రపిప్ంచెను. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 
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యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 21:23 => ఒకడు తన కడవలలో పాలు నిండియుండగను తన యెముకలలో మూలుగ 

బలిసియుండగను 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

వచనము 25 

అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా వారి శరీరములోనుండి 

పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:33 => ఆ మాంసము ఇంక వారి పండల్సందున నుండగానే, అది 

నమలకమునుపే, యెహోవా కోపము జనులమీద రగులుకొనెను; యెహోవా తెగులుచేత వారిని 

బహుగా బాధించెను. 

కీరత్నలు 78:30 => వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళల్లో నుండగానే 

కీరత్నలు 78:31 => దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను 

ఇశార్యేలులో యౌవనులను కూలెచ్ను. 

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 
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లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 12:18 => నా కొటుల్ విపిప్, వాటికంటె గొపప్వాటిని కటిట్ంచి, అందులో నా ధానయ్మంతటిని, 

నా ఆసిత్ని సమకూరుచ్కొని 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

కీరత్నలు 78:30 => వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళల్లో నుండగానే 

కీరత్నలు 78:31 => దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను 

ఇశార్యేలులో యౌవనులను కూలెచ్ను. 

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

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 
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ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

2 రాజులు 7:20 => జనులు దావ్రమందు అతని తొర్కక్గా అతడు మరణమాయెను గనుక ఆ మాట 

పర్కారము అతనికి సంభవించెను. 

2 రాజులు 9:24 => అపుప్డు యెహూ తన బలముకొలది విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ యెహోరామును 

భుజములమధయ్ కొటట్గా బాణము అతని గుండెగుండ దూసిపోయెను గనుక అతడు తన రథమునందే 

యొరిగెను. 

యోబు 21:23 => ఒకడు తన కడవలలో పాలు నిండియుండగను తన యెముకలలో మూలుగ 

బలిసియుండగను 

యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 
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యిరిమ్యా 20:4 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకును నీ సేన్హితులకందరికిని నీవే 

భయకారణముగా నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా వారు తమ శతుర్వుల 

ఖడగ్ముచేత కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు 

వారిని చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసికొనిపోవును, ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

ఆమోసు 8:10 => మీ పండుగ దినములను దుఃఖ దినములుగాను మీ పాటలను పర్లాపములుగాను 

మారుచ్దును, అందరిని మొలలమీద గోనెపటట్ కటుట్కొనజేయుదును, అందరి తలలు బోడిచేసెదను, 

ఒకనికి కలుగు ఏకపుతర్ శోకమువంటి పర్లాపము నేను పుటిట్ంతును; దాని అంతయ్దినము ఘోరమైన 

శర్మదినముగా ఉండును. 

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

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

విరోధులైన వారిమీద కోపముంచుకొనును.  

వచనము 26 

వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని మింగివేయును వారి 

గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

యెషయా 24:18 => తూములు పైకి తీయబడియునన్వి భూమి పునాదులు కంపించుచునన్వి 

యిరిమ్యా 48:43 => మోయాబు నివాసీ, భయమును గుంటయు ఉరియు నీమీదికి వచిచ్యునన్వి 

యిరిమ్యా 48:44 => ఇదే యెహోవా వాకుక్. భయము తపిప్ంచుకొనుటకై పారిపోవువారు గుంటలో 

పడుదురు గుంటలోనుండి తపిప్ంచుకొనువారు ఉరిలో చికుక్కొందురు మోయాబుమీదికి విమరశ్ 
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సంవతస్రమును నేను రపిప్ంచుచునాన్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్. దేశ పరితాయ్గులగువారు బలహీనులై 

హెషోబ్ను నీడలో నిలిచియునాన్రు.  

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

ఆమోసు 9:1 => యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అపుప్డు ఆయన 

నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా గడపలు కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లను కొటిట్ వారందరి తలలమీద 

వాటిని పడవేసి పగులగొటుట్ము ; తరువాత వారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనకుండను , 

తపిప్ంచుకొనువారిలో ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడగ్ముచేత వధింతును. 

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

2 సమూయేలు 22:35 => నా చేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి 

విలుల్ను ఎకుక్బెటుట్ను. 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 
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యెహెజేక్లు 11:8 => మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుచునాన్రే, నేనే మీమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను; 

ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 27 

ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబా ష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

కీరత్నలు 7:12 => ఒకడును మళల్నియెడల, ఆయన తన ఖడగ్మును పదును పెటుట్ను తన విలుల్ 

ఎకుక్పెటిట్ దానిని సిదధ్పరచియునాన్డు 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  
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కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 20:4 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకును నీ సేన్హితులకందరికిని నీవే 

భయకారణముగా నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా వారు తమ శతుర్వుల 

ఖడగ్ముచేత కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు 

వారిని చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసికొనిపోవును, ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 

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

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

నాయ్యాధిపతులు 3:21 => అపుప్డు ఏహూదు తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి ఆ 

కతిత్ తీసి కడుపుమీద అతని పొడిచెను. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యెహెజేక్లు 21:9 => నరపుతుర్డా, నీవు ఈ మాటలు పర్కటనచేసి ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా అదిగో ఖడగ్ము ఖడగ్మే కనబడుచునన్ది, అది పదునుగలదై మెరుగుపెటిట్యునన్ది. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 
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వచనము 28 

వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ నాశనమగును. 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

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

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

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

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

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

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 
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కీరత్నలు 109:9 => వాని బిడ డ్లు తండిర్లేని వారవుదురు గాక వాని భారయ్ విధవరాలగును గాక 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడ డ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

యెషయా 14:20 => నీవు నీ దేశమును పాడుచేసి నీ పర్జలను హతమారిచ్తివి నీవు సమాధిలో 

వారితోకూడ కలిసియుండవు దుషుట్ల సంతానము ఎనన్డును జాఞ్పకమునకు తేబడదు.  

యెషయా 14:21 => వారు పెరిగి భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొని పటట్ణములతో లోకమును 

నింపకుండునటుల్ తమ పితరుల దోషమునుబటిట్ అతని కుమారులను వధించుటకు దొడిడ్ సిదధ్పరచుడి. 

యెషయా 14:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి 

బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొటిట్వేసెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 
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సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

వచనము 29 

ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి నియమింపబడిన 

సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

కీరత్నలు 44:20 => మా దేవుని నామమును మేము మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ 

మాచేతులు చాపియునన్యెడల 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

లూకా 12:3 => అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు 

గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది మిదెద్లమీద చాటింపబడును. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 
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1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

యోబు 16:18 => భూమీ, నా రకత్మును కపిప్వేయకుము నా మొఱఱ్కు విరామము 

కలుగకుండునుగాక. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళి ల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 
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యోబు 

అధాయ్యము 21	
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వచనము 1 

అపుప్డు యోబు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 20:10 => వారి సంతతివారు దరిదుర్ల దయను వెదకెదరు వారిచేతులు వారి ఆసిత్ని తిరిగి 

అపప్గించును. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 
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యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

2 రాజులు 20:17 => వచుచ్ దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

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

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

కీరత్నలు 21:10 => భూమిమీద నుండకుండ వారి గరభ్ఫలమును నీవు నాశనము చేసెదవు నరులలో 

నుండకుండ వారి సంతానమును నశింపజేసెదవు. 

సామెతలు 10:3 => యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని ఆశను 

భంగముచేయును. 

ఆమోసు 6:9 => ఒక కుటుంబమందు పదిమంది మనుషుయ్లుండినను వారు చతుత్రు. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

వచనము 2 

నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా నుండుగాక. 

యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 31:2 => ఆలాగు చేసినయెడల పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్ యేమగును?ఉనన్త 

సథ్లముననునన్ సరవ్శకుత్ని సావ్సథ్య్మేమగును? 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

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

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 
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పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:22 => కాబటిట్ మీ తరువాత పుటుట్ మీ సంతతివారును 

దూరదేశమునుండి వచుచ్ పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా 

దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 
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కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

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

విలాపవాకయ్ములు 3:38 => మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలువెళుల్ను 

గదా? 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

యెషయా 17:14 => సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే 

మముమ్ను దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్ దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.  

యిరిమ్యా 13:25 => నీవు అబదధ్మును నముమ్కొనుచు ననున్ మరచితివి గనుక ఇది నీకు వంతు, 

నాచేత నీకు కొలవబడిన భాగమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 43:11 => అతడువచిచ్ తెగులునకు నిరణ్యమైన వారిని తెగులునకును, చెరకు 

నిరణ్యమైనవారిని చెరకును, ఖడగ్మునకు నిరణ్యమైనవారిని ఖడగ్మునకును అపప్గించుచు 

ఐగుపీత్యులను హతము చేయును. 

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

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

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

వచనము 3 

నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు అపహాసయ్ము 

చేయవచుచ్ను. 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 4 

నేను మనుషుయ్ని గురించి మొఱఱ్పెటుట్కొనాన్నా? లేదు గనుక నేను ఏల ఆతురపడకూడదు? 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 33:1 => యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

యోబు 33:31 => యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను 

మాటలాడెదను. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

యోబు 34:2 => జాఞ్నులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగుగ్డి 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  
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హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

వచనము 5 

ననున్ తేరిచూచి ఆశచ్రయ్పడుడి నోటిమీద చేయి వేసికొనుడి. 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 

యోబు 33:31 => యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను 

మాటలాడెదను. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 
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యోబు 12:5 => దురద్శ నొందినవానిని తిరసక్రించుట కేష్మము గలవారు యుకత్మనుకొందురు. 

కాలుజారువారికొరకు తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 

యోబు 13:9 => ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట మీకు కేష్మమా? లేక ఒకడు నరులను 

మోసముచేయునటుల్ మీరు ఆయనను మోసము చేయుదురా? 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 

యోబు 16:20 => నా సేన్హితులు ననున్ ఎగతాళిచేయుచునాన్రు. నరుని విషయమై యొకడు 

దేవునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు 

యోబు 17:2 => ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్ చేరియునాన్రు వారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా 

కనున్ల కెదురుగానునన్వి. 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

యోబు 36:2 => కొంతసేపు ననున్ ఓరుచ్కొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా 

దేవుని పక్షముగా నేనింకను మాటలాడవలసియునన్ది. 

వచనము 6 

నేను దాని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినయెడల నాకేమియు తోచకునన్ది నా శరీరమునకు వణకు 

పుటుట్చునన్ది. 
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యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

యోబు 7:13 => నా మంచము నాకు ఆదరణ ఇచుచ్ను. నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంతి ఇచుచ్ను 

అని నేననుకొనగా 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యోబు 7:17 => మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ 

నిలుపనేల?  

యోబు 7:18 => పర్తి పగలు నీవతని దరిశ్ంపనేల? పర్తి క్షణమున నీవతని శోధింపనేల?  

యోబు 7:19 => ఎంతకాలము నీవు ననున్ చూచుట మానకుందువు? నేను గుటక వేయువరకు 

ననున్ విడిచిపెటట్వా?  

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 
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1 సమూయేలు 1:16 => నీ సేవకురాలనైన ననున్ పనికిమాలినదానిగా ఎంచవదుద్; అతయ్ంతమైన 

కోప కారణమును బటిట్ బహుగా నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు నాలో నేను దీని చెపుప్కొనుచుంటిననెను. 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:3 => నీవు ఇశార్యేలు చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

కీరత్నలు 77:5 => తొలిల్టి దినములను, పూరవ్కాల సంవతస్రములను నేను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

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

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

తరతరములకు తపిప్పోయెనా? 

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

కీరత్నలు 102:1 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము నా మొఱఱ్ నీయొదద్కు చేరనిముమ్. 

కీరత్నలు 142:2 => బహు వినయముగా ఆయన సనిన్ధిని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నాకు కలిగిన 

బాధ ఆయన సనిన్ధిని తెలియజెపుప్కొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 142:3 => నాలో నా పార్ణము కుర్ంగియునన్పుప్డు నా మారగ్ము నీకు తెలియును ననున్ 

పటుట్కొనుటకై నేను నడువవలసిన తోర్వలో చాటుగా పగవారు ఉరినొడుడ్చునాన్రు.  
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మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

2 రాజులు 6:26 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు పార్కారముమీద సంచారము చేయగా ఒక 

సతరీ రాజును చూచి రాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని 

2 రాజులు 6:27 => యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనెకక్డనుండి నీకు సహాయము 

చేయుదును? కళల్ములోనుండి యైనను దార్క్షగానుగలోనుండి యైనను దేనినైనను ఇచిచ్ సహాయము 

చేయ వలల్పడదని చెపిప్ 

కీరత్నలు 42:11 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము, ఆయనే నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

నిరగ్మకాండము 6:9 => మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఆలాగు చెపెప్ను. అయితే వారు 

మనోవాయ్కులమునుబటిట్యు కఠిన దాసతవ్మునుబటిట్యు మోషే మాట వినరైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

కీరత్నలు 73:2 => నా పాదములు జారుటకు కొంచెమే తపెప్ను నా అడుగులు జార సిదధ్మాయెను. 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

వచనము 7 

భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

యోబు 17:8 => యథారథ్వంతులు దీనినిచూచి ఆశచ్రయ్పడుదురు నిరోద్షులు భకిత్హీనుల సిథ్తి చూచి 

కలవరపడుదురు. 
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యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

నాయ్యాధిపతులు 18:19 => వారు నీవు ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటి మీద ఉంచుకొని 

మాతోకూడ వచిచ్ మాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే 

యాజకుడవై యుండుట నీకు మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్మునకును కుటుంబమునకును 

యాజకుడవై యుండుట మంచిదా? అని యడిగిరి. 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

సామెతలు 30:32 => నీవు బుదిధ్హీనుడవై అతిశయపడి యుండినయెడల కీడు యోచించి 

యుండినయెడల నీచేతితో నోరు మూసికొనుము. 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 

మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

వచనము 8 

వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి కుటుంబము 

సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:19 => నా శర్మను నా దురవసథ్ను నేను తార్గిన మాచిపతిర్ని చేదును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:20 => ఎడతెగక నా ఆతమ్ వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని నాలో కుర్ంగియునన్ది 

అది నీకింకను జాఞ్పకమునన్ది గదా.  

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

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

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:30 => దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై 

దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 

యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 
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యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

యెహెజేక్లు 7:18 => వారు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు, వారికి ఘోరమైన భయము తగులును, 

అందరు సిగుగ్పడుదురు, అందరి తలలు బోడియగును. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

వచనము 9 

వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము వారిమీద పడుటలేదు. 

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

కీరత్నలు 17:10 => వారు తమ హృదయమును కఠినపరచుకొనియునాన్రు వారి నోరు గరవ్ముగా 

మాటలాడును. 

కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 
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కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 73:10 => వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృదిధ్గా చేయుదురు. 

కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:12 => ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్ 

చేసికొందురు. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 

హబకూక్కు 1:15 => వాడు గాలము వేసి మానవులనందరిని గుచిచ్ లాగియునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్ 

చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి గంతులువేయుచునాన్డు.  

హబకూక్కు 1:16 => కావున వలవలన మంచి భాగమును పుషిట్నిచుచ్ భోజనమును తనకు 

కలుగుచునన్వని వాడు తన వలకు బలుల నరిప్ంచుచునాన్డు, తన ఉరులకు ధూపము వేయుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 
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పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

యోబు 5:24 => నీ డేరా కేష్మనివాసమని నీకు తెలిసియుండును నీ యింటి వసుత్వులను నీవు 

లెకక్చూడగా ఏదియు పోయియుండదు. 

యోబు 8:16 => అతడు గటిట్గా దాని పటుట్కొనగా అది విడిపోవును.ఎండకు అతడు పచిచ్పటిట్ 

బలియును అతని తీగెలు అతని తోటమీద అలుల్కొనును. 

యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడ డ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 36:6 => భకిత్హీనుల పార్ణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు నాయ్యము 

జరిగించును. 

కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 
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కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

యోవేలు 1:2 => పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురసుథ్లారా, మీరందరు చెవియొగిగ్ వినుడి 

ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల దినములలోగాని జరిగినదా?  

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మారుక్ 10:22 => అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, 

దుఃఖపడుచు వెళి ల్పోయెను. 

లూకా 6:24 => అయోయ్, ధనవంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొందియునాన్రు. 

వచనము 10 

వారి గొడుల్ దాటగా తపప్క చూలు కలుగును వారి ఆవులు ఈచుకపోక ఈనును. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 
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యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 20:10 => వారి సంతతివారు దరిదుర్ల దయను వెదకెదరు వారిచేతులు వారి ఆసిత్ని తిరిగి 

అపప్గించును. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

సామెతలు 17:6 => కుమారుల కుమారులు వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు 

అలంకారము. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

వచనము 11 

వారు తమ పిలల్లను మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురు వారి పిలల్లు నటనము చేయుదురు. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యెషయా 57:21 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

పర్సంగి 6:2 => ఏమనగా, దేవుడు ఒకనికి ధనధానయ్ సమృదిధ్ని ఘనతను అనుగర్హించును. 

అతడేమేమి కోరినను అది అతనికి తకుక్వ కాకుండును; అయినను దాని ననుభవించుటకు దేవుడు 

వానికి శకిత్ ననుగర్హింపడు, అనుయ్డు దాని ననుభవించును; ఇది వయ్రథ్ముగాను గొపప్ దురవసథ్గాను 

కనబడుచునన్ది. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

వచనము 12 

తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని సంతోషించుదురు. 

నిరగ్మకాండము 23:26 => కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ 

దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:14 => సమసత్ జనములకంటె ఎకుక్వగా నీవు ఆశీరవ్దింపబడుదువు. 

నీలో మగవానికేగాని ఆడుదానికేగాని గొడుడ్తనముండదు, నీ పశువులలోనైన నుండదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 144:13 => మా కొటుల్ నింపబడి పలువిధములైన దర్వయ్ములకు నిధులుగా ఉనన్వి మా 

గొఱఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 144:14 => మా యెడుల్ గొపప్ బరువులు మోయగలవి మా వీధులలో చొరబడుటయైనను 

ఉరుకులెతుత్టయైనను లేదు వాటిలో శర్మగలవారి మొఱఱ్ వినబడుటయైనను లేదు 

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 12:18 => నా కొటుల్ విపిప్, వాటికంటె గొపప్వాటిని కటిట్ంచి, అందులో నా ధానయ్మంతటిని, 

నా ఆసిత్ని సమకూరుచ్కొని 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 
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లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

హోషేయ 9:14 => యెహోవా, వారికి పర్తికారము చేయుము; వారికి నీవేమి పర్తికారము 

చేయుదువు? వారి సతరీలను గొడార్ండుర్గాను ఎండురొముమ్లుగల వారినిగాను చేయుము. 

వచనము 13 

వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒకక్క్షణములోనే పాతాళమునకు దిగుదురు. 

కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదెద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 
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యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

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

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యెషయా 30:32 => యెహోవా అషూష్రుమీద పడవేయు నియామక దండమువలని పర్తి దెబబ్ 

తంబుర సితారాల నాదముతో పడును ఆయన తన బాహువును వానిమీద ఆడించుచు యుదధ్ము 

చేయును.  

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

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

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 
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లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

వచనము 14 

వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను విడిచిపొమమ్ని దేవునితో 

చెపుప్దురు. 

ఆదికాండము 4:21 => అతని సహోదరుని పేరు యూబాలు. ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక 

చేయువారికందరికిని మూలపురుషుడు. 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదెద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

ఆమోసు 6:4 => దంతపు మంచములమీద పరుండుచు, పానుప్లమీద తముమ్ను చాచుకొనుచు, 

మందలో శేర్షఠ్మైన గొఱఱ్పిలల్లను సాలలోని కొర్వివ్న దూడలను వధించి భోజనము చేయుదురు. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 
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ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

యెషయా 30:32 => యెహోవా అషూష్రుమీద పడవేయు నియామక దండమువలని పర్తి దెబబ్ 

తంబుర సితారాల నాదముతో పడును ఆయన తన బాహువును వానిమీద ఆడించుచు యుదధ్ము 

చేయును.  

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళి ల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

వచనము 15 

మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ పార్రథ్నచేయుటచేత 

మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 
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మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:34 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి ఏరప్రచబడిన పదివేలమంది 

గిబియాకు ఎదురుగా వచిచ్నందున కఠిన యుదధ్ము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము 

తటసథ్మైనదని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 
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వచనము 16 

వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా నుండును గాక. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

కీరత్నలు 10:4 => దుషుట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

హబకూక్కు 1:15 => వాడు గాలము వేసి మానవులనందరిని గుచిచ్ లాగియునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్ 

చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి గంతులువేయుచునాన్డు.  

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 
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సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

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

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 8:45 => నేను సతయ్మునే చెపుప్చునాన్ను గనుక మీరు ననున్ నమమ్రు. 

యోహాను 8:46 => నాయందు పాపమునన్దని మీలో ఎవడు సాథ్పించును? నేను సతయ్ము 

చెపుప్చునన్యెడల మీరెందుకు ననున్ నమమ్రు? 

యోహాను 8:47 => దేవుని సంబంధియైనవాడు దేవుని మాటలు వినును. మీరు దేవుని సంబంధులు 

కారు గనుకనే మీరు వినరని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 
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2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 12:4 => మా నాలుకలచేత మేము సాధించెదము మా పెదవులు మావి, మాకు పర్భువు 

ఎవడని వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 73:27 => నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్ విడిచి వయ్భిచరించువారి నందరిని నీవు 

సంహరించెదవు. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 119:150 => దుషాక్రయ్ములు చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారును 

నాయొదద్కు సమీపించుచునాన్రు 

కీరత్నలు 119:155 => భకిత్హీనులు నీ కటట్డలను వెదకుటలేదు గనుక రక్షణ వారికి దూరముగా 

నునన్ది. 

కీరత్నలు 139:20 => వారు దురాలోచనతో నినున్గూరిచ్ పలుకుదురు మోసపుచుచ్టకై నీ 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుదురు. 

సామెతలు 15:12 => అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు 

వెళల్డు. 

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

విసికితివి గదా. 

యిరిమ్యా 9:6 => నీ నివాససథ్లము కాపటయ్ము మధయ్నేయునన్ది, వారు కపటులై ననున్ 

తెలిసికొననొలల్కునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

యిరిమ్యా 44:18 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపకయు మానినపప్టినుండి సమసత్ము మాకు తకుక్వైనది, మేము ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

కీష్ణించుచునాన్ము. 

హోషేయ 7:13 => వారికి శర్మ కలుగును; వారు ననున్ విసరిజ్ంచి తపిప్పోయియునాన్రు; వారికి 

నాశనము కలుగును; వారు నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్రు; వారికి క్షయము సంభవించును. 

నేను వారిని విమోచింపకోరి యునన్ను వారు నామీద అబదద్ములు చెపుప్దురు  

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 
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మతత్యి 8:34 => ఇదిగో ఆ పటట్ణసుథ్లందరు యేసును ఎదురొక్న వచిచ్ ఆయనను చూచి తమ 

పార్ంతములను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

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

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

వచనము 17 

భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట బహు అరుదు గదా. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 
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కీరత్నలు 12:4 => మా నాలుకలచేత మేము సాధించెదము మా పెదవులు మావి, మాకు పర్భువు 

ఎవడని వారనుకొందురు. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

హోషేయ 13:6 => తరువాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృపిత్పొందిరి; తృపిత్పొంది గరివ్ంచి 

ననున్ మరచిరి. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

యెషయా 30:11 => అడ డ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

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

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  
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మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

కీరత్నలు 73:27 => నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్ విడిచి వయ్భిచరించువారి నందరిని నీవు 

సంహరించెదవు. 
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కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:155 => భకిత్హీనులు నీ కటట్డలను వెదకుటలేదు గనుక రక్షణ వారికి దూరముగా 

నునన్ది. 

కీరత్నలు 139:20 => వారు దురాలోచనతో నినున్గూరిచ్ పలుకుదురు మోసపుచుచ్టకై నీ 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుదురు. 

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

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

విసికితివి గదా. 

యిరిమ్యా 9:6 => నీ నివాససథ్లము కాపటయ్ము మధయ్నేయునన్ది, వారు కపటులై ననున్ 

తెలిసికొననొలల్కునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

యిరిమ్యా 44:18 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపకయు మానినపప్టినుండి సమసత్ము మాకు తకుక్వైనది, మేము ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

కీష్ణించుచునాన్ము. 

హోషేయ 7:13 => వారికి శర్మ కలుగును; వారు ననున్ విసరిజ్ంచి తపిప్పోయియునాన్రు; వారికి 

నాశనము కలుగును; వారు నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్రు; వారికి క్షయము సంభవించును. 

నేను వారిని విమోచింపకోరి యునన్ను వారు నామీద అబదద్ములు చెపుప్దురు  

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

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

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

వచనము 18 

వారు తుపాను ఎదుట కొటుట్కొనిపోవు చెతత్వలెను గాలి యెగరగొటుట్ పొటుట్వలెను ఉండునటుల్ ఆయన 

కోపపడి వారికి వేదనలు నియమించుట అరుదు గదా. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 
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యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 
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ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

వచనము 19 

వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు చెపుప్చునాన్రు 

చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 
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సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

కీరత్నలు 32:10 => భకిత్హీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుచునన్వి యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచువానిని కృప ఆవరించుచునన్ది.  

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

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

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

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

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 
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పర్సంగి 8:14 => వయ్రథ్మైనది మరియొకటి సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది, అదేమనగా భకిత్హీనులకు 

జరిగినటుల్గా నీతిమంతులలో కొందరికి జరుగుచునన్ది; నీతిమంతులకు జరిగినటుల్గా భకిత్హీనులలో 

కొందరికి జరుగుచునన్ది; ఇదియును వయ్రథ్మే అని నేననుకొంటిని. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

వచనము 20 

వారే కనున్లార తమ నాశనమును చూతురుగాక సరవ్శకుత్డగు దేవుని కోపాగిన్ని వారు 

తార్గుదురుగాక. తమ జీవితకాలము సమాపత్మైన తరువాత 

యోబు 13:25 => ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకును నీవు వేధించెదవా? ఎండిపోయిన 

చెతత్ను తరుముదువా? 

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

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

కీరత్నలు 1:4 => దుషుట్లు ఆలాగున నుండక గాలి చెదరగొటుట్ పొటుట్వలె నుందురు. 

కీరత్నలు 35:5 => యెహోవా దూత వారిని పారదోలునుగాక వారు గాలికి కొటుట్కొనిపోవు పొటుట్వలె 

నుందురుగాక. 

కీరత్నలు 83:13 => నా దేవా, సుడి తిరుగు ధూళివలెను గాలి యెదుటి వగుడాకులవలెను వారిని 

చేయుము 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళి ల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  
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యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

యెషయా 29:5 => నీ శతుర్వుల సమూహము లెకక్కు ఇసుకరేణువులంత విసాత్రముగా నుండును 

బాధించువారి సమూహము ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె నుండును హఠాతుత్గా ఒకక్ నిమిషములోనే యిది 

సంభవించును.  

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

యెషయా 41:15 => కకుక్లు పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి మార్నుగా నినున్ 

నియమించియునాన్ను నీవు పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను 

పొటుట్వలె చేయుదువు  

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

యిరిమ్యా 13:24 => కాబటిట్ అడవిగాలికి పొటుట్ ఎగురునటుల్ నేను వారిని చెదరగొటెట్దను. 

హోషేయ 13:3 => కాబటిట్ వారు ఉదయమున కనబడు మేఘమువలెను పెందలకడ గతించు 

పార్తఃకాలపు మంచువలె నుందురు; కళల్ములోనుండి గాలి యెగురగొటుట్ పొటుట్ వలెను, కిటకీలోగుండ 

పోవు పొగవలె నుందురు. 

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 
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యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 30:22 => గాలిచేత ననున్ లేవనెతిత్ దానిమీద ననున్ కొటుట్కొని పోజేయుచునాన్వు 

తుపానుచేత ననున్ హరించివేయుచునాన్వు 

పర్సంగి 8:10 => మరియు దుషుట్లు కర్మముగా పాతిపెటట్బడి విశార్ంతి నొందుటయు, నాయ్యముగా 

నడుచుకొనన్వారు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు దూరముగా కొనిపోబడి పటట్ణసుథ్లవలన మరువ బడి 

యుండుటయు నేను చూచితిని; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

యెషయా 57:13 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ విగర్హముల గుంపు నినున్ తపిప్ంచునేమో గాలి 

వాటిననిన్టిని ఎగరగొటుట్ను గదా? ఒకడు ఊపిరి విడిచినమాతర్మున అవియనిన్యు 

కొటుట్కొనిపోవును ననున్ నముమ్కొనువారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు నా పరిశుదధ్ పరవ్తమును 

సావ్ధీనపరచుకొందురు.  

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

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

వచనము 21 

తాము పోయిన తరువాత తమ ఇంటిమీద వారికి చింత ఏమి? 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

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

ముదిర్ంపబడి యుండలేదా? 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మతత్యి 6:20 => పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, 

తుపైప్నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 
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రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

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

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

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

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

కీరత్నలు 109:9 => వాని బిడ డ్లు తండిర్లేని వారవుదురు గాక వాని భారయ్ విధవరాలగును గాక 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 
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కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడ డ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

కీరత్నలు 109:19 => తాను కపుప్కొను వసత్రమువలెను తాను నితయ్ము కటుట్కొను నడికటుట్వలెను అది 

వానిని వదలకుండును గాక. 

కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

కీరత్నలు 109:21 => యెహోవా పర్భువా, నీ నామమునుబటిట్ నాకు సహాయము చేయుము నీ కృప 

ఉతత్మమైనది గనుక ననున్ విడిపింపుము.  

కీరత్నలు 109:22 => నేను దీనదరిదుర్డను నా హృదయము నాలో గుచచ్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 109:23 => సాగిపోయిన నీడవలె నేను కీష్ణించియునాన్ను మిడతలను పారదోలునటుల్ 

ననున్ పారదోలుదురు 
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కీరత్నలు 109:24 => ఉపవాసముచేత నా మోకాళుల్ బలహీనమాయెను నా శరీరము పుషిట్ తగిగ్ 

చికిక్పోయెను. 

కీరత్నలు 109:25 => వారి నిందలకు నేను ఆసప్దుడనైతిని వారు ననున్ చూచి తమ తలలు ఊచెదరు 

కీరత్నలు 109:26 => యెహోవా నాదేవా, యిది నీచేత జరిగినదనియు యెహోవావైన నీవే దీని 

చేసితివనియు వారికి తెలియునటుల్ 

కీరత్నలు 109:27 => నాకు సహాయము చేయుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 109:28 => వారు శపించుచునాన్రు గాని నీవు దీవించుదువు వారు లేచి అవమానము 

పొందెదరు గాని నీ సేవకుడు సంతోషించును.  

కీరత్నలు 109:29 => నా విరోధులు అవమానము ధరించుకొందురు గాక తమ సిగుగ్నే 

నిలువుటంగీవలె కపుప్కొందురు గాక 

కీరత్నలు 109:30 => నా నోటితో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు మెండుగా చెలిల్ంచెదను 

అనేకుల మధయ్ను నేనాయనను సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

యెషయా 14:21 => వారు పెరిగి భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొని పటట్ణములతో లోకమును 

నింపకుండునటుల్ తమ పితరుల దోషమునుబటిట్ అతని కుమారులను వధించుటకు దొడిడ్ సిదధ్పరచుడి. 

యెహెజేక్లు 18:14 => అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ కుమారుడు తన తండిర్చేసిన 

పాపములనిన్టిని చూచి, ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు చేయకయుండినయెడల, అనగా 

యెహెజేక్లు 18:19 => అయితే మీరు కుమారుడు తన తండిర్ యొకక్ దోషశిక్షను ఏల 

మోయుటలేదని చెపుప్కొనుచునాన్రు. కుమారుడు నీతినాయ్యముల ననుసరించి నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి గైకొనెను గనుక అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 
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మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

కీరత్నలు 54:5 => నా శతుర్వులు చేయు కీడు ఆయన వారిమీదికి రపిప్ంచును నీ సతయ్మునుబటిట్ 

వారిని నశింపజేయుము సేచాచ్రప్ణలైన బలులను నేను నీకరిప్ంచెదను. 

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

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 
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మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

యోబు 14:17 => నా అతికర్మము సంచిలో ముదిర్ంపబడియునన్ది నేను చేసిన దోషమును 

భదర్ముగా ఉంచియునాన్వు. 

యోబు 21:31 => వారి పర్వరత్ననుబటిట్ వారితో ముఖాముఖిగా మాటలనగలవాడెవడు? వారు 

చేసినదానిని బటిట్ వారికి పర్తికారము చేయువాడెవడు? 

యెషయా 9:9 => అది ఎఫార్యిముకును షోమోర్ను నివాసులకును పర్జలకందరికి 

తెలియవలసియునన్ది. 

హోషేయ 13:12 => ఎఫార్యిము దోషము నాయొదద్ ఉంచబడియునన్ది, అతని పాపము భదర్ము 

చేయబడియునన్ది. 

వచనము 22 

ఎవడైనను దేవునికి జాఞ్నము నేరుప్నా? పరలోకవాసులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను గదా. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

కీరత్నలు 75:8 => యెహోవా చేతిలో ఒక పాతర్యునన్ది అందులోని దార్కాష్రసము పొంగుచునన్ది, 

అది సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్ 

భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్ మింగివేయవలెను.  
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యెషయా 51:17 => యెరూషలేమా, లెముమ్ లెముమ్ యెహోవా కోర్ధపాతర్ను ఆయన చేతినుండి 

పుచుచ్కొని తార్గినదానా, తూలిపడజేయు పాతర్లోనిదంతటిని తార్గినదానా, నిలువుము.  

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

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱిఱ్వాండర్గుదురు. 

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

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

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4 => నీ ధానయ్ములోను నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ 

ఫలములను నీ గొఱఱ్ల మొదటి బొచుచ్ను అతనికియయ్వలెను. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

కీరత్నలు 110:7 => మారగ్మున ఏటి నీళుల్ పానముచేసి ఆయన తల యెతుత్ను. 

యెషయా 9:9 => అది ఎఫార్యిముకును షోమోర్ను నివాసులకును పర్జలకందరికి 

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

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

వచనము 23 

ఒకడు తన కడవలలో పాలు నిండియుండగను తన యెముకలలో మూలుగ బలిసియుండగను 

యోబు 14:21 => వారి కుమారులు ఒకవేళ షునత వహించినను అది వారికి తెలియకపోవును. 

వారు ఒకవేళ అణిగిపోయినను అటిట్ గతి వారికి పటెట్నని వారు గర్హింపకయుందురు. 

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

లూకా 16:27 => అపుప్డతడు తండీర్, ఆలాగైతే నా కయిదుగురు సహోదరులునాన్రు. 

లూకా 16:28 => వారును ఈ వేదనకరమైన సథ్లమునకు రాకుండ వారికి సాక్షయ్మిచుచ్టకై నా తండిర్ 

యింటికి వాని పంపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

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

నీ సంవతస్రములు తరతరములుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:7 => మాచేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా కనున్లు ఇది 

చూడలేదు. 
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కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 102:23 => నేను పర్యాణము చేయుచుండగా ఆయన నాబలము కుర్ంగజేసెను నా 

దినములు కొదిద్పరచెను. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

వచనము 24 

సంపూరణ్ సౌఖయ్మును నెమమ్దియును కలిగి నిండు ఆయుషయ్ముతో మృతినొందును 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 
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యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

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

పోలియునన్వాడెవడు? 

కీరత్నలు 113:6 => ఆయన భూమాయ్కాశములను వంగిచూడ ననుగర్హించుచునాన్డు. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 
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యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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వచనము 25 

వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై మృతినొందును. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

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

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

యోబు 24:19 => అనావృషిట్చేతను ఉషణ్ముచేతను మంచునీళుల్ ఎగసిపోవునటుల్ పాతాళము 

పాపము చేసినవారిని పటుట్కొనును. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 
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యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

వచనము 26 

వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను. 

యోబు 15:27 => వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు 

పెరిగియునన్వి. 

కీరత్నలు 17:10 => వారు తమ హృదయమును కఠినపరచుకొనియునాన్రు వారి నోరు గరవ్ముగా 

మాటలాడును. 

సామెతలు 3:8 => అపుప్డు నీ దేహమునకు ఆరోగయ్మును నీ యెముకలకు సతుత్వయు కలుగును. 

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

వచనము 27 

మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ పనాన్గములు నాకు 

తెలిసినవి. 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  
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యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 9:18 => ఆయన ననున్ ఊపిరి తీయనియయ్డు చేదైనవాటిని నాకు తినిపించును. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

యెషయా 38:15 => నేనేమందును? ఆయన నాకు మాట ఇచెచ్ను ఆయనే నెరవేరెచ్ను. నాకు 

కలిగిన వాయ్కులమునుబటిట్ నా సంవతస్రములనిన్యు నేను మెలల్గా నడచుకొందును.  

యెషయా 38:16 => పర్భువా, వీటివలన మనుషుయ్లు జీవించుదురు వీటివలననే నా ఆతమ్ 

జీవించుచునన్ది నీవు ననున్ బాగుచేయుదువు ననున్ జీవింపజేయుదువు 

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

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

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

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 
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పర్సంగి 6:2 => ఏమనగా, దేవుడు ఒకనికి ధనధానయ్ సమృదిధ్ని ఘనతను అనుగర్హించును. 

అతడేమేమి కోరినను అది అతనికి తకుక్వ కాకుండును; అయినను దాని ననుభవించుటకు దేవుడు 

వానికి శకిత్ ననుగర్హింపడు, అనుయ్డు దాని ననుభవించును; ఇది వయ్రథ్ముగాను గొపప్ దురవసథ్గాను 

కనబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 4:16 => నరపుతుర్డా, ఇదిగో యెరూషలేములో రొటెట్యను ఆధారమును నేను లేకుండ 

చేసినందున వారు తూనికె పర్కారముగా బహు చింతతో రొటెట్ భుజింతురు, నీళుల్ కొలచొపుప్న తార్గుచు 

విసమ్యమొందుదురు. 

యెహెజేక్లు 4:17 => అనన్పానములు లేకపోయినందున వారు శర్మనొంది విభార్ంతిపడి 

యొకనినొకడు చూచుచు తాము కలుగజేసికొనిన దోషమువలన నశించిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 12:18 => నరపుతుర్డా, వణకుచునే ఆహారము తిని తలల్డింపును చింతయు కలిగి 

నీళుల్తార్గి 

పర్సంగి 5:17 => ఇదియు మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినములనిన్యు అతడు చీకటిలో 

భోజనము చేయును, అతనికి వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును కలుగును. 

వచనము 28 

అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ నునన్ది? భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము ఎకక్డ ఉనన్ది అని 

మీరడుగుచునాన్రే. 

యోబు 3:18 => బంధింపబడినవారు కారయ్నియామకుల శబద్ము వినక యేకముగా కూడి 

విశర్మించుదురు 

యోబు 3:19 => అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు నచచ్టనునాన్రు దాసులు తమ యజమానుల 

వశమునుండి తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై యునాన్రు. 

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 
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పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

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

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

వచనము 29 

దేశమున సంచరించువారిని మీరడుగలేదా? వారు తెలియజేసిన సంగతులు మీరు గురుతు పటట్లేదా? 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 
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యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 15:20 => తన జీవితకాలమంతయు దుషుట్డు బాధనొందును హింసకునికి ఏరప్డిన 

సంవతస్రములనిన్యు వాడు బాధనొందును. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 
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యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

యోబు 15:27 => వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు 

పెరిగియునన్వి. 

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

యిండల్లో దిబబ్లు కావలసియునన్ యిండల్లో నివసించెదరు 

యోబు 15:29 => కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద 

పంట బరువై నేలకు వంగదు 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 15:31 => వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే 

వారికి ఫలమగును. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

యోబు 15:33 => దార్క్షచెటుట్ పిందెలు రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. ఒలీవచెటుట్ పువువ్లు 

రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 15:35 => వారు దుషాక్రయ్మును గరభ్మున ధరించి పాపము కందురు వారి కడుపున 

కపటము పుటుట్ను. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 
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యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

లూకా 5:22 => యేసు వారి ఆలోచనలెరిగి మీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలోచించుచునాన్రు? 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

కీరత్నలు 59:4 => నాయందు ఏ అకర్మమును లేకునన్ను వారు పరుగులెతిత్ సిదధ్పడుచునాన్రు ననున్ 

కలిసికొనుటకై మేలొక్నుము. 

కీరత్నలు 119:86 => నీ ఆజఞ్లనిన్యు నమమ్దగినవి పగవారు నిరిన్మితత్ముగా ననున్ 

తరుముచునాన్రు నాకు సహాయము చేయుము. 

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

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 
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యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 

వచనము 30 

అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు వారు తోడుకొని 

పోబడుదురు. 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 
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హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

వచనము 31 

వారి పర్వరత్ననుబటిట్ వారితో ముఖాముఖిగా మాటలనగలవాడెవడు? వారు చేసినదానిని బటిట్ వారికి 

పర్తికారము చేయువాడెవడు? 

Page  of 1094 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 129:8 => దారిన పోవువారు యెహోవా ఆశీరావ్దము నీమీద నుండునుగాక యెహోవా 

నామమున మేము మిముమ్ దీవించుచునాన్ము అని అనకయుందురు. 

యోబు 12:7 => అయినను మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశపకుష్లను 

విచారించుము అవి నీకు తెలియజేయును. 

వచనము 32 

వారు సమాధికి తేబడుదురు సమాధి శర్దధ్గా కావలి కాయబడును 

సామెతలు 16:4 => యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన 

దినమునకు ఆయన భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 

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

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

విరోధులైన వారిమీద కోపముంచుకొనును.  

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

2 పేతురు 2:11 => దేవదూతలు వారికంటె మరి అధికమైన బలమును శకిత్యు గలవారైనను, 

పర్భువు ఎదుట వారిని దూషించి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు. 

2 పేతురు 2:12 => వారైతే పటట్బడి చంపబడుటకే సవ్భావసిదధ్ముగా పుటిట్న వివేకశూనయ్ములగు 

మృగములవలె ఉండి, తమకు తెలియని విషయములనుగూరిచ్ దూషించుచు, తమ దుష పర్వరత్నకు 

పర్తిఫలముగా హాని అనుభవించుచు, తాము చేయు నాశనముతోనే తామే నాశనము పొందుదురు, 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 
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2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

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

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

జెఫనాయ్ 1:15 => ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ 

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

Page  of 1096 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

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

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

యెహోషువ 2:3 => అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి 

తీసికొనిరముమ్; వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు 

మనుషుయ్లను పంపగా 

యెహోషువ 10:18 => యెహోషువ ఆ గుహ దావ్రమున కడ డ్ముగా గొపప్ రాళల్ను దొరిల్ంచి వారిని 

కాచుటకు మనుషుయ్లను ఉంచుడి. 

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

యోబు 12:7 => అయినను మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశపకుష్లను 

విచారించుము అవి నీకు తెలియజేయును. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 36:6 => భకిత్హీనుల పార్ణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు నాయ్యము 

జరిగించును. 

కీరత్నలు 88:11 => సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశావ్సయ్తను 

ఎవరైన చెపుప్కొందురా? 
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సామెతలు 2:22 => భకిత్హీనులు దేశములో నుండకుండ నిరూమ్లమగుదురు. విశావ్సఘాతకులు 

దానిలోనుండి పెరికివేయబడుదురు. 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యిరిమ్యా 41:15 => అయినను, నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును ఎనమండుగురు 

మనుషుయ్లును యోహానాను చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని అమోమ్నీయులయొదద్కు పారిపోయిరి. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

వచనము 33 

పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు వారివెంబడి పోవుదురు 

ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

Page  of 1098 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

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

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 21:21 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీమీదికి అపాయము 

రపిప్ంచెదను; నీ సంతతివారిని నాశము చేతును; అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారిలో అహాబు 

పక్షమున ఎవరును లేకుండ పురుషులనందరిని నిరూమ్లము చేతును. 
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1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

యిరిమ్యా 2:33 => కామము తీరుచ్కొనుటకై నీవెంతో ఉపాయముగా నటించుచునాన్వు; 

అందువలన నీ కారయ్ములు చేయుటకు చెడుసతరీలకు నేరిప్తివి గదా. 

యిరిమ్యా 2:34 => మరియు నిరోధ్షులైన దీనుల పార్ణరకత్ము నీ బటట్ చెంగులమీద కనబడుచునన్ది; 

కనన్ములలోనే కాదు గాని నీ బటట్లనిన్టిమీదను కనబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:35 => అయినను నీవు నేను నిరోద్షిని, నిశచ్యముగా ఆయన కోపము నామీదనుండి 

తొలగిపోయెనని చెపుప్కొనుచునాన్వు. ఇదిగో పాపము చేయలేదని నీవు చెపిప్న దానిబటిట్ నీతో నాకు 

వాయ్జెయ్ము కలిగినది. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 
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యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:10 => ఆయన తనున్ దేవ్షించువాని విషయము ఆలసయ్ముచేయక 

బహిరంగముగా వానికి దండన విధించును 

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

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

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

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

మించి అతిశయపడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:7 => మాచేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా కనున్లు ఇది 

చూడలేదు. 

వచనము 34 

మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ 

జూచెదరు? 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  
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యెహెజేక్లు 32:21 => వారు దిగిపోయిరే, సునన్తినొందని వీరు ఖడగ్ముచేత హతమై అకక్డ 

పడియుండిరే, అని యందురు; పాతాళములోనునన్ పరాకర్మశాలురలో బలాఢుయ్లు దానిగూరిచ్యు 

దాని సహాయులనుగూరిచ్యు అందురు. 

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

సమాధులునన్వి, వారందరు కతిత్పాలై చచిచ్యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 32:23 => దాని సమాధులు పాతాళాగాధములో నియమింపబడినవి, దాని 

సమూహము దాని సమాధిచుటుట్ నునన్ది, వారందరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైన వారు, 

వారు కతిత్పాలై చచిచ్పడియుండిరి. 

యెహెజేక్లు 32:24 => అకక్డ ఏలామును దాని సమూహమును సమాధిచుటుట్ నునన్వి; అందరును 

కతిత్పాలై చచిచ్రి; వారు సజీవుల లోకములో భయంకరులైనవారు, వారు సునన్తిలేనివారై 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి, గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారు అవమానము నొందుదురు. 

యెహెజేక్లు 32:25 => 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 32:26 => అకక్డ మెషెకును తుబాలును దాని సమూహమును ఉనన్వి; దాని 

సమాధులు దాని చుటుట్నునన్వి. వారందరు సునన్తిలేనివారు, సజీవుల లోకములో వారు 

భయంకరులైరి గనుక వారు కతిత్పాలైరి, ఆయుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 32:27 => అయితే వీరు సునన్తిలేని వారిలో పడిపోయిన శూరులదగగ్ర పండుకొనరు; 

వారు తమ యుధాద్యుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయి, తమ ఖడగ్ములను 

తలలకిర్ంద ఉంచుకొని పండుకొందురు; వీరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైరి గనుక వారి 

దోషము వారి యెముకలకు తగిలెను. 

యెహెజేక్లు 32:28 => నీవు సునన్తిలేనివారి మధయ్ నాశనమై కతిత్పాలైన వారియొదద్ 

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

వారు పరాకర్మవంతులైనను కతిత్పాలైన వారియొదద్ ఉంచబడిరి; సునన్తిలేని వారియొదద్ను 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిన వారియొదద్ను వారును పండుకొనిరి. 

యెహెజేక్లు 32:30 => అకక్డ ఉతత్రదేశపు అధిపతులందురును సీదోనీయులందరును హతమైన 

వారితో దిగిపోయియునాన్రు; వారు పరాకర్మవంతులై భయము పుటిట్ంచినను అవమానము 

నొందియునాన్రు; సునన్తిలేనివారై కతిత్పాలైన వారిమధయ్ పండుకొనియునాన్రు; గోతిలోనికి దిగిపోయిన 

వారితోపాటు వారును అవమానము నొందుదురు. 

యెహెజేక్లు 32:31 => కతిత్పాలైన ఫరోయు అతనివారందరును వారినిచూచి తమ 

సమూహమంతటినిగూరిచ్ ఓదారుప్ తెచుచ్కొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 32:32 => సజీవుల లోకములో అతనిచేత భయము పుటిట్ంచితిని గనుక ఫరోయు అతని 

వారందరును కతిత్పాలైన వారియొదద్ సునన్తిలేనివారితో కూడ పండుకొందురు, ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యోబు 24:19 => అనావృషిట్చేతను ఉషణ్ముచేతను మంచునీళుల్ ఎగసిపోవునటుల్ పాతాళము 

పాపము చేసినవారిని పటుట్కొనును. 

కీరత్నలు 82:7 => అయినను ఇతర మనుషుయ్లు చనిపోవునటుల్ మీరును చనిపోవుదురు 

అధికారులలో ఒకడు కూలునటుల్ మీరును కూలుదురు.  
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పర్సంగి 8:10 => మరియు దుషుట్లు కర్మముగా పాతిపెటట్బడి విశార్ంతి నొందుటయు, నాయ్యముగా 

నడుచుకొనన్వారు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు దూరముగా కొనిపోబడి పటట్ణసుథ్లవలన మరువ బడి 

యుండుటయు నేను చూచితిని; ఇదియు వయ్రథ్మే. 
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యోబు 

అధాయ్యము 22	
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వచనము 1 

అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 

యోబు 3:18 => బంధింపబడినవారు కారయ్నియామకుల శబద్ము వినక యేకముగా కూడి 

విశర్మించుదురు 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

పర్సంగి 1:4 => తరము వెంబడి తరము గతించిపోవుచునన్ది; భూమి యొకటే యెలల్పుప్డును 

నిలుచునది. 

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

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

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

Page  of 1106 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

పర్సంగి 8:10 => మరియు దుషుట్లు కర్మముగా పాతిపెటట్బడి విశార్ంతి నొందుటయు, నాయ్యముగా 

నడుచుకొనన్వారు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు దూరముగా కొనిపోబడి పటట్ణసుథ్లవలన మరువ బడి 

యుండుటయు నేను చూచితిని; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

వచనము 2 

నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు తామే 

పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

దానియేలు 5:10 => రాజునకును అతని యధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలిసికొని విందు 

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 
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జెకరాయ్ 10:2 => గృహదేవతలు వయ్రథ్మైన మాటలు పలికిరి, సోదెగాండర్కు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు 

కలిగినవి, మోసముతో కలలకు భావము చెపిప్రి, మాయగల భావములు చెపిప్ ఓదారిచ్రి. కాబటిట్ 

గొఱఱ్లమంద తిరుగులాడునటుల్ జనులు తిరుగులాడిరి, కాపరి లేక బాధనొందిరి. 

వచనము 3 

నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు యథారథ్వంతుడవై 

పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 15:1 => అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

వచనము 4 

ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ భయభకుత్లనుబటిట్ 

ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 

యోబు 35:6 => నీవు పాపముచేసినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? నీ అతికర్మములు 

విసత్రించినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? 

యోబు 35:7 => నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్చునాన్వా? ఆయన నీచేత 

ఏమైనను తీసికొనునా? 

యోబు 35:8 => నీవంటి మనుషుయ్నికే నీ చెడుతనపు ఫలము చెందును నరులకే నీ నీతిఫలము 

చెందును. 

కీరత్నలు 16:2 => నీవే పర్భుడవు, నీకంటె నాకు కేష్మాధారమేదియు లేదని యెహోవాతో నేను మనవి 

చేయుదును 

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 
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యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:13 => నీ మేలుకొరకు నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు యెహోవా ఆజఞ్లను 

కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొందునను మాట కాక నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మరి ఏమి 

అడుగుచునాన్డు? 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

పర్సంగి 7:11 => జాఞ్నము సావ్సథ్య్మంత యుపయోగము; సూరుయ్ని కిర్ంద బర్దుకువారికి అది 

లాభకరము. 
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పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 35:7 => నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్చునాన్వా? ఆయన నీచేత 

ఏమైనను తీసికొనునా? 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

Page  of 1110 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

వచనము 5 

నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 147:10 => గుఱఱ్ముల బలమునందు ఆయన సంతోషించడు నరుల కాలి సతుత్వయందు 

ఆయన ఆనందించడు. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషుట్లు. 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషుట్లు. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 
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ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

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

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

కీరత్నలు 119:3 => వారు ఆయన మారగ్ములలో నడుచుకొనుచు ఏ పాపమును చేయరు 

కీరత్నలు 119:4 => నీ ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:5 => ఆహా నీ కటట్డలను గైకొనునటుల్ నా పర్వరత్న సిథ్రపడియుండిన నెంత మేలు. 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

కీరత్నలు 119:59 => నా మారగ్ములు నేను పరిశీలన చేసికొంటిని నీ శాసనములతటుట్ 

మరలుకొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 
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2 సమూయేలు 22:33 => దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉనాన్డు ఆయన తన మారగ్మునందు 

యథారథ్వంతులను నడిపించును. 

యోబు 35:7 => నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్చునాన్వా? ఆయన నీచేత 

ఏమైనను తీసికొనునా? 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

కీరత్నలు 16:2 => నీవే పర్భుడవు, నీకంటె నాకు కేష్మాధారమేదియు లేదని యెహోవాతో నేను మనవి 

చేయుదును 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

వచనము 6 

ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల బటట్లను తీసికొంటివి 

కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

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

కలిగెను. 

కీరత్నలు 80:16 => అది అగిన్చేత కాలచ్బడియునన్ది నరకబడియునన్ది నీ కోపదృషిట్వలన జనులు 

నశించుచునాన్రు. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 
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యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడ డ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 
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యెషయా 3:14 => యెహోవా తన జనుల పెదద్లను వారి యధిపతులను విమరిశ్ంప వచుచ్చునాన్డు. 

మీరే దార్క్షలతోటను తినివేసితిరి మీరు దోచుకొనిన దరిదుర్ల సొముమ్ మీ యిండల్లోనేయునన్ది 

యెషయా 3:15 => నా పర్జలను నలుగగొటిట్ మీరేమి చేయుదురు? బీదల ముఖములను నూరి 

మీరేమి చేయుదురు? అని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

వచనము 7 

దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము పెటట్కపోతివి. 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 15:31 => వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే 

వారికి ఫలమగును. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 
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యోబు 15:33 => దార్క్షచెటుట్ పిందెలు రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. ఒలీవచెటుట్ పువువ్లు 

రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 40:12 => లెకక్లేని అపాయములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి నా దోషములు ననున్ తరిమి 

పటుట్కొనగా నేను తలయెతిత్ చూడలేకపోతిని లెకక్కు అవి నా తలవెండుర్కలను మించియునన్వి నా 

హృదయము అధైరయ్పడియునన్ది.  

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 13:23 => నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు 

తెలియజేయుము. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 
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యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 13:2 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను ఈ గలిలయులు అటిట్ హింసలు పొందినందున వారు 

గలిలయులందరికంటె పాపులని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

వచనము 8 

బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు దానిలో 

నివసించును. 

యోబు 24:3 => తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా 

తీసికొందురు 

యోబు 24:9 => తండిర్లేని పిలల్ను రొముమ్నుండి లాగువారు కలరు వారు దరిదుర్లయొదద్ తాకటుట్ 

పుచుచ్కొందురు 

నిరగ్మకాండము 22:26 => నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల 

సూరుయ్డు అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:10 => నీ పొరుగువానికి ఏదైనను నీవు ఎరువిచిచ్నయెడల అతనియొదద్ 

తాకటుట్ వసుత్వు తీసికొనుటకు అతని యింటికి వెళల్కూడదు 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:11 => నీవు బయట నిలువవలెను. నీవు ఎరువిచిచ్నవాడు బయటనునన్ 

నీయొదద్కు ఆ తాకటుట్ వసుత్వును తెచిచ్యిచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:12 => ఆ మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని తాకటుట్ను 

ఉంచుకొని పండుకొనకూడదు. అతడు తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్ దీవించునటుల్ సూరుయ్డు 

అసత్మించునపుప్డు నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి మరల అపప్గింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:16 => కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు, తండుర్ల దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము 

నిమితత్ము వాడే మరణశిక్ష నొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:18 => నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండగా నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

అకక్డనుండి విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. అందుచేత ఈ కారయ్ము చేయవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 
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యెహెజేక్లు 18:12 => దీనులను దరిదుర్లను భాదపెటిట్ బలాతాక్రముచేత నషట్ము 

కలుగజేయుటయు, తాకటుట్ చెలిల్ంపకపోవుటయు, విగర్హముల తటుట్ చూచి హేయకృతయ్ములు 

జరిగించుటయు,  

యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

ఆమోసు 2:8 => తాకటుట్గా ఉంచబడిన బటట్లను అపప్గింపక వాటిని పరచుకొని 

బలిపీఠములనిన్టియొదద్ పండుకొందురు. జులామ్నా సొముమ్తో కొనిన దార్కాష్రసమును తమ దేవుని 

మందిరములోనే పానము చేయుదురు. 

యోబు 24:10 => దరిదుర్లు వసత్రహీనులై బటట్లులేక తిరుగులాడుదురు ఆకలిగొని పనలను 

మోయుదురు. 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:12 => ఆ మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని తాకటుట్ను 

ఉంచుకొని పండుకొనకూడదు. అతడు తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్ దీవించునటుల్ సూరుయ్డు 

అసత్మించునపుప్డు నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి మరల అపప్గింపవలెను. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 
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యోబు 24:7 => బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై 

పడియుందురు. 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 33:15 => కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల 

ఇచిచ్వేసి పాపము జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

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

మించి అతిశయపడును. 

వచనము 9 

విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:8 => నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, 

వాని అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 
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యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

వచనము 10 

కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 29:7 => పటట్ణపు గుమమ్మునకు నేను వెళి ల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠము 

సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 

యోబు 29:8 => యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 
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యోబు 29:10 => పర్ధానులు మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి అంటుకొనెను. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 
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1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 

1 రాజులు 21:15 => నాబోతు రాతి దెబబ్లచేత మరణమాయెనని యెజెబెలు విని నాబోతు సజీవుడు 

కాడు, అతడు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు 

నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 12:8 => నరులలో నీచవరత్న పర్బలమైనపుప్డు దుషుట్లు గరివ్షుట్లై నలుదికుక్ల 

తిరుగులాడుదురు. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

వచనము 11 

నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు పర్ళయజలములను 

నీవు చూచుట లేదా? 

యోబు 24:3 => తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా 

తీసికొందురు 

యోబు 24:21 => వారు పిలల్లు కనని గొడార్ండర్ను బాధపెటుట్దురు విధవరాండర్కు మేలుచేయరు. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 
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యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

నిరగ్మకాండము 22:21 => పరదేశిని విసికింపవదుద్, బాధింపవదుద్; మీరు ఐగుపుత్ దేశములో 

పరదేశులైయుంటిరి గదా. 

నిరగ్మకాండము 22:22 => విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను బాధపెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

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

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

కీరత్నలు 94:6 => యెహోవా, వారు నీ పర్జలను నలుగగొటుట్చునాన్రు నీ సావ్సథ్య్మును 

బాధించుచునాన్రు 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 
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యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెషయా 10:2 => తలిదండుర్లు లేనివారిని కొలల్పెటుట్కొనవలెననియు కోరి నాయ్యవిమరశ్ 

జరిగింపకుండ దరిదుర్లను తొలగించుటకును నా పర్జలలోని బీదల నాయ్యమును తపిప్ంచుటకును 

అనాయ్యపు విధులను విధించువారికిని బాధకరమైన శాసనములను వార్యించువారికిని శర్మ.  

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

కీరత్నలు 10:15 => దుషుట్ల భుజమును విరుగగొటుట్ము చెడ డ్వారి దుషట్తవ్ము ఏమియు 

కనబడకపోవువరకు దానినిగూరిచ్ విచారణ చేయుము. 

కీరత్నలు 37:17 => భకిత్హీనుల బాహువులు విరువబడును నీతిమంతులకు యెహోవాయే 

సంరక్షకుడు 

యెహెజేక్లు 30:22 => నేను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోకు విరోధినైయునాన్ను, బాగుగా ఉనన్దానిని 

విరిగిపోయిన దానిని అతని రెండుచేతులను విరిచి, అతని చేతిలోనుండి ఖడగ్ము జారిపడజేసెదను. 

Page  of 1126 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 

సామెతలు 23:10 => పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి 

పొలములోనికి నీవు చొరబడకూడదు 

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 

తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

యిరిమ్యా 48:25 => మోయాబు శృంగము నరికివేయబడియునన్ది దాని బాహువు 

విరువబడియునన్ది యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

యెహెజేక్లు 45:9 => 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. 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

వచనము 12 
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దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు కాడా?నక్షతర్ముల ఔనన్తయ్మును చూడుము అవి ఎంతపైగా 

నునన్వి? 

యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

యోబు 18:9 => బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

యోబు 18:10 => వారిని చికిక్ంచుకొనుటకై ఉరి నేలను ఉంచబడును వారిని పటుట్కొనుటకై తోర్వలో 

ఉచుచ్ పెటట్బడును. 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

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

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

సామెతలు 3:26 => యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ 

కాపాడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 
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యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 

వచనము 13 

దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము కనుగొనునా? 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 19:8 => నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను 

చీకటి చేసియునాన్డు 

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

తెలియదు. 

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

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:2 => ఆయన కటిక చీకటిలోనికి దారితీసి దానిలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

యోవేలు 2:2 => ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధకారము కముమ్ను 

మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి 

కనబడునటుల్ అవి కనబడుచునన్వి. అవి బలమైన యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి 

పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి పుటట్వు.  

యోవేలు 2:3 => వాటిముందర అగిన్ మండుచునన్ది వాటివెనుక మంట కాలుచ్చునన్ది అవి 

రాకమునుపు భూమి ఏదెను వనమువలె ఉండెను అవి వచిచ్పోయిన తరువాత తపిప్ంచుకొనినదేదియు 

విడువబడక భూమి యెడారివలె పాడాయెను.  
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మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 42:7 => నీ జలపర్వాహధారల ధవ్ని విని కరడు కరడును పిలుచుచునన్ది నీ అలలనిన్యు నీ 

తరంగములనిన్యు నా మీదుగా పొరిల్ పారియునన్వి.  

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

కీరత్నలు 124:4 => జలములు మనలను ముంచివేసియుండును పర్వాహము మన 

పార్ణములమీదుగా పొరిల్ పారియుండును 

విలాపవాకయ్ములు 3:54 => నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని. 

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 

యోబు 23:17 => అంధకారము కమిమ్యుండినను గాఢాంధకారము ననున్ కమిమ్యుండినను నేను 

నాశనము చేయబడి యుండలేదు. 

వచనము 14 

గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు ఆకాశములో ఆయన 

తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

కీరత్నలు 115:16 => ఆకాశములు యెహోవా వశము భూమిని ఆయన నరులకిచిచ్యునాన్డు. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 
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యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

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

ఉజీజ్ వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

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

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

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

చూడుము. 

కీరత్నలు 59:7 => వినువారెవరును లేరనుకొని వారు తమ నోటనుండి మాటలు వెళల్గర్కుక్దురు. వారి 

పెదవులలో కతుత్లునన్వి.  

కీరత్నలు 94:7 => విధవరాండర్ను పరదేశులను చంపుచునాన్రు తండిర్లేనివారిని హతము 

చేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 102:19 => మనుషుయ్లు సీయోనులో యెహోవా నామ ఘనతను యెరూషలేములో ఆయన 

సోత్తర్మును పర్కటించునటుల్ 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

వచనము 15 

పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

కీరత్నలు 59:7 => వినువారెవరును లేరనుకొని వారు తమ నోటనుండి మాటలు వెళల్గర్కుక్దురు. వారి 

పెదవులలో కతుత్లునన్వి.  

కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 94:7 => విధవరాండర్ను పరదేశులను చంపుచునాన్రు తండిర్లేనివారిని హతము 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 

కీరత్నలు 94:9 => చెవులను కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని నిరిమ్ంచినవాడు 

కానకుండునా? 
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యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

యెహెజేక్లు 9:9 => ఆయన నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలు వారి యొకక్యు యూదావారి 

యొకక్యు దోషము బహు ఘోరముగా ఉనన్ది; వారు యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెననియు ఆయన 

మముమ్ను కానడనియు ననుకొని, దేశమును హతయ్తోను పటట్ణమును తిరుగుబాటుతోను 

నింపియునాన్రు. 

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మీకాయాను పిలుచుటకు పోయిన దూత అతని కనుగొని 

పర్వకత్లు రాజు విషయమై యేక ముఖముగా మేలునే పలుకుచునాన్రు, దయచేసి నీమాటను వారి 

మాటలకు అనుకూలపరచి మేలునే పర్వచింపుమనగా 

యోబు 11:11 => పనికిమాలినవారెవరో ఆయనే యెరుగును గదా పరిశీలన చేయకయే పాపము 

ఎకక్డ జరుగుచునన్దో ఆయనే తెలిసికొనును గదా. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 
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యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

జూచువారికి శర్మ. మముమ్నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలియును? అనుకొని చీకటిలో తమ 

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

యెషయా 47:10 => నీ చెడుతనమును నీవు ఆధారము చేసికొని యెవడును ననున్ చూడడని 

అనుకొంటివి నేనునాన్ను నేను తపప్ మరి ఎవరును లేరని నీవనుకొనునటుల్గా నీ విదయ్యు నీ 

జాఞ్నమును నినున్ చెరిపివేసెను.  

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

1 కొరిందీయులకు 15:35 => అయితే మృతులేలాగు లేతురు? వారెటిట్ శరీరముతో వతుత్రని 

యొకడు అడుగును. 

వచనము 16 

వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు జలపర్వాహమువలె 

కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

కీరత్నలు 33:14 => తానునన్ నివాససథ్లములోనుండి భూలోక నివాసులందరివైపు ఆయన 

చూచుచునాన్డు. 

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

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 
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కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

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

లూకా 12:3 => అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు 

గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది మిదెద్లమీద చాటింపబడును. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

యోబు 11:11 => పనికిమాలినవారెవరో ఆయనే యెరుగును గదా పరిశీలన చేయకయే పాపము 

ఎకక్డ జరుగుచునన్దో ఆయనే తెలిసికొనును గదా. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

కీరత్నలు 19:6 => అతడు ఆకాశమున ఈ దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు దానిచుటుట్ తిరిగి 

వచుచ్చునాన్డు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 
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కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 

యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

జూచువారికి శర్మ. మముమ్నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలియును? అనుకొని చీకటిలో తమ 

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

యెషయా 47:10 => నీ చెడుతనమును నీవు ఆధారము చేసికొని యెవడును ననున్ చూడడని 

అనుకొంటివి నేనునాన్ను నేను తపప్ మరి ఎవరును లేరని నీవనుకొనునటుల్గా నీ విదయ్యు నీ 

జాఞ్నమును నినున్ చెరిపివేసెను.  

వచనము 17 

ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 6:11 => భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని చెడిపోయి యుండెను; భూలోకము 

బలాతాక్రముతో నిండియుండెను. 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 
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ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

యోబు 15:29 => కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద 

పంట బరువై నేలకు వంగదు 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

వచనము 18 

మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి చేయుననియు వారు దేవునితో 

అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 
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కీరత్నలు 102:24 => నేనీలాగు మనవిచేసితిని నా దేవా, నాదినముల మధయ్ను ననున్ కొనిపోకుము 

నీ సంవతస్రములు తరతరములుండును. 

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:17 => ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు 

విసత్రించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆదికాండము 7:18 => జలములు భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ 

నీళల్మీద నడిచెను. 

ఆదికాండము 7:19 => ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:20 => పదిహేను మూరల యెతుత్న నీళుల్ పర్చండముగా పర్బలెను గనుక 

పరవ్తములును మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 7:24 => నూటఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలెను. 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 
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మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

1 పేతురు 3:19 => ఆతమ్ విషయములో బర్దికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒకక్సారే 

శర్మపడెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  

ఆదికాండము 7:18 => జలములు భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ 

నీళల్మీద నడిచెను. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 
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యోబు 30:14 => గొపప్ గండిగుండ జలపర్వాహము వచుచ్నటుల్ వారు వచెచ్దరు ఆ వినాశములో 

వారు కొటుట్కొనిపోవుదురు. 

యోబు 36:14 => కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల 

బర్దుకువంటిదగును. 

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 

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

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

వచనము 19 

మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 

యోబు 21:10 => వారి గొడుల్ దాటగా తపప్క చూలు కలుగును వారి ఆవులు ఈచుకపోక ఈనును. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యెషయా 30:11 => అడ డ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 8:34 => ఇదిగో ఆ పటట్ణసుథ్లందరు యేసును ఎదురొక్న వచిచ్ ఆయనను చూచి తమ 

పార్ంతములను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. 
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రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 10:4 => దుషుట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

హోషేయ 7:13 => వారికి శర్మ కలుగును; వారు ననున్ విసరిజ్ంచి తపిప్పోయియునాన్రు; వారికి 

నాశనము కలుగును; వారు నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్రు; వారికి క్షయము సంభవించును. 

నేను వారిని విమోచింపకోరి యునన్ను వారు నామీద అబదద్ములు చెపుప్దురు  

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

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

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 
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యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

వచనము 20 

నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన చేయుదురు. 

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:16 => ఆ తరువాత నేను తిరిగివచెచ్దను; మనుషుయ్లలో కడమవారును 

నా నామము ఎవరికి పెటట్బడెనొ ఆ సమసత్మైన అనయ్జనులును పర్భువును వెదకునటుల్ 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 
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కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

వచనము 21 

ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున నీకు మేలు కలుగును. 

కీరత్నలు 48:11 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము సంతోషించునుగాక యూదా 

కుమారెత్లు ఆనందించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 97:8 => యెహోవా, సీయోను నివాసులు ఆ సంగతి విని నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ 

సంతోషించుచునాన్రు యూదా కుమారెత్లు ఆనందించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 107:42 => యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండర్ందరును 

మౌనముగా నుందురు. 

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 
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పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

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

తీరిచ్యునాన్డు. 

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

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

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

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

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

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

వచనము 22 

ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 8:4 => నీ కుమారులు ఆయన దృషిట్యెదుట పాపము చేసిరేమో కావుననే వారు చేసిన 

తిరుగుబాటునుబటిట్ ఆయన వారిని అపప్గించెనేమో. 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 
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యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 21:28 => అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ నునన్ది? భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము 

ఎకక్డ ఉనన్ది అని మీరడుగుచునాన్రే. 

లూకా 13:1 => పిలాతు గలిలయులైన కొందరి రకత్ము వారి బలులతో కలిపియుండెను. ఆ 

కాలమున అకక్డనునన్ కొందరు ఆ సంగతి యేసుతో చెపప్గా 

లూకా 13:2 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను ఈ గలిలయులు అటిట్ హింసలు పొందినందున వారు 

గలిలయులందరికంటె పాపులని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

లూకా 13:5 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 
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యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

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

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 23 

సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును దూరముగా 

తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 
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యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

యెషయా 27:5 => ఈలాగున జరుగకుండునటుల్ జనులు ననున్ ఆశర్యింపవలెను నాతో 

సమాధానపడవలెను వారు నాతో సమాధానపడవలెను. 

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యెషయా 57:21 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

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

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 
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ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 
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యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

వచనము 24 

మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 
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సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

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

కాచును. 

సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:9 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 
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సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  

యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 2:19 => అయితే మరియ ఆ మాటలనిన్యు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భదర్ము 

చేసికొనెను. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

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

దాచిపెటుట్కొనుము.  

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

యిరిమ్యా 9:20 => సతరీలారా, యెహోవా మాట వినుడి మీరు చెవియొగిగ్ ఆయన నోటిమాట 

ఆలకించుడి, మీ కుమారెత్లకు రోదనము చేయ నేరుప్డి, ఒకరికొకరు అంగలారుప్ విదయ్ నేరుప్డి. 

యెహెజేక్లు 3:10 => మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార 

విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకొని 

వచనము 25 

అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

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

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  
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హోషేయ 14:1 => ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతటుట్కు 

తిరుగుము. 

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

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

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

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

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

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యిరిమ్యా 31:4 => ఇశార్యేలు కనయ్కా, నీవు కటట్బడునటుల్ నేనికమీదట నినున్ కటిట్ంతును; నీవు 

మరల తంబురలను వాయింతువు, సంభర్మపడువారి నాటయ్ములలో కలిసెదవు. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

Page  of 1153 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెహోషువ 7:13 => నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

యెహోషువ 7:14 => ఉదయమున మీ గోతర్ముల వరుసనుబటిట్ మీరు రపిప్ంపబడుదురు; అపుప్డు 

యెహోవా ఏ గోతర్మును సూచించునో అది వంశముల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; 

యెహోవా సూచించు వంశము కుటుంబముల పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; యెహోవా సూచించు 

కుటుంబము పురుషుల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను. 

యెహోషువ 7:15 => అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన 

వారినందరిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి 

ఇశార్యేలులో దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను. 

యెహోషువ 7:16 => కాబటిట్ యెహోషువ ఉదయమున లేచి ఇశార్యేలీయులను వారి గోతర్ముల 

వరుసనుబటిట్ దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు యూదా గోతర్ము పటుట్బడెను. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషుట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:25 => మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ 

రెండవ యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి 

పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 
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వచనము 26 

అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము ఎతెత్దవు. 

1 రాజులు 10:21 => మరియు రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై యుండెను; 

లెబానోను అరణయ్ మందిరపు పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు లేదు; సొలొమోను 

దినములలో వెండి యెనిన్కకు రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => హూరు కుమారుడైన ఊరికి పుటిట్న బెసలేలు చేసిన యితత్డి 

బలిపీఠము అకక్డ యెహోవా నివాససథ్లము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును సమాజపువారును 

దానియొదద్ విచారణ చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము 

పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ 

కొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 రాజులు 9:28 => వారు ఓఫీరను సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది వందల నలువది 

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీ ష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  
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యెషయా 13:12 => బంగారుకంటె మనుషుయ్లును ఓఫీరు దేశపు సువరణ్ముకంటె నరులును 

అరుదుగా ఉండజేసెదను. 

1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి బంగారములను రాళల్ంత 

విసాత్రముగాను, సరళ మార్నులను షెఫేల పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్ంత విసాత్రముగాను 

సమకూరెచ్ను. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

జెకరాయ్ 9:3 => తూరు పటట్ణపువారు పార్కారముగల కోటను కటుట్కొని, యిసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత విసాత్రముగా సువరణ్మును సమకూరుచ్కొనిరి. 

వచనము 27 

నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 18:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచువాడు నా కేడెము, నా రక్షణ 

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

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

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

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

విరోధియెవడు? 

కీరత్నలు 16:5 => యెహోవా నా సావ్సథ్య్భాగము నా పానీయభాగము నీవే నా భాగమును 

కాపాడుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 16:6 => మనోహర సథ్లములలో నాకు పాలు పార్పిత్ంచెను శేర్షఠ్మైన సావ్సథ్య్ము నాకు 

కలిగెను. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి బంగారములను రాళల్ంత 

విసాత్రముగాను, సరళ మార్నులను షెఫేల పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్ంత విసాత్రముగాను 

సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 

యోబు 3:15 => బంగారము సంపాదించి తమ యిండల్ను వెండితో నింపుకొనిన అధిపతులతో 

నిదిర్ంచి విశర్మించియుందును. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

వచనము 28 

మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ మారగ్ములమీద వెలుగు 

పర్కాశించును. 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 

పరమగీతము 2:3 => అడవివృక్షములలో జలద్రు వృక్షమెటుల్నన్దో పురుషులలో నా పిర్యుడు 

అటుల్నాన్డు ఆనందభరితనై నేనతని నీడను కూరుచ్ంటిని అతని ఫలము నా జిహవ్కు మధురము.  
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యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద 

నేను నినెన్కిక్ంచెదను నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ యనుభవములో ఉంచెదను యెహోవా 

సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.  

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

కీరత్నలు 25:1 => యెహోవా, నీ దికుక్నకు చూచి నా ఆతమ్ను ఎతిత్కొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 86:4 => పర్భువా, నా పార్ణము నీ వైపునకు ఎతుత్చునాన్ను నీ సేవకుని పార్ణము 

సంతోషింపజేయుము. 

కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

వచనము 29 

నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

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

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 66:17 => ఆయనకు నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని అపుప్డే నా నోట శేర్షఠ్మైన కీరత్నయుండెను. 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

కీరత్నలు 66:19 => నిశచ్యముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించియునాన్డు ఆయన నా విజాఞ్పన 

ఆలకించియునాన్డు 

కీరత్నలు 66:20 => దేవుడు నా పార్రథ్నను తోర్సివేయలేదు నాయొదద్నుండి తన కృపను 

తొలగింపలేదు; ఆయన సనున్తింపబడును గాక. 

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

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

Page  of 1161 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 

జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

కీరత్నలు 56:12 => దేవా, నీవు మరణములోనుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు నేను 

జీవపువెలుగులో దేవుని సనిన్ధిని సంచరించునటుల్ జారిపడకుండ నీవు నా పాదములను 

తపిప్ంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 66:13 => దహనబలులను తీసికొని నేను నీ మందిరములోనికి వచెచ్దను. 

కీరత్నలు 66:14 => నాకు శర్మ కలిగినపుప్డు నా పెదవులు పలికిన మొర్కుక్బడులను నా నోరు 

వచించిన మొర్కుక్బడులను నేను నీకు చెలిల్ంచెదను 

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 

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

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

యోనా 2:9 => కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలులనరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను. యెహోవాయొదద్నే రక్షణ దొరకును అని పార్రిథ్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

2 రాజులు 19:20 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 11:18 => నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ 

యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

యెషయా 37:21 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట పార్రథ్న చేసితివే. 

వచనము 30 

నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన విడిపింపబడును. 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 
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కీరత్నలు 90:17 => మా దేవుడైన యెహోవా పర్సనన్త మామీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు 

సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని సిథ్రపరచుము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

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

చెపుప్కొనవలెను. 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 
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నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

సామెతలు 16:3 => నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అపుప్డు నీ ఉదేద్శములు 

సఫలమగును. 

సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 
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యోబు 

అధాయ్యము 23	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అపుప్డు యోబు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

యోబు 5:21 => నోటిమాటలచేత కలుగు నొపిప్ నీకు తగులకుండ ఆయన నినున్ చాటుచేయును 

పర్ళయము వచిచ్నను నీవు దానికి భయపడవు. 

యోబు 5:22 => పొలములోని రాళల్తో నీవు నిబంధన చేసికొనియుందువు అడవిమృగములు నీతో 

సమమ్తిగానుండును. 

యోబు 5:23 => పర్ళయమును కాష్మమును వచుచ్నపుప్డు నీవు వాటిని నిరల్క్షయ్ము చేయుదువు 

అడవిమృగములకు నీవు ఏమాతర్మును భయపడవు 

యోబు 5:24 => నీ డేరా కేష్మనివాసమని నీకు తెలిసియుండును నీ యింటి వసుత్వులను నీవు 

లెకక్చూడగా ఏదియు పోయియుండదు. 

యోబు 5:25 => మరియు నీ సంతానము విసాత్రమగుననియు నీ కుటుంబికులు భూమిమీద 

పచిచ్కవలె విసత్రించుదురనియు నీకు తెలియును. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

కీరత్నలు 9:2 => మహోనన్తుడా, నేను నినున్గూరిచ్ సంతోషించి హరిష్ంచుచునాన్ను నీ నామమును 

కీరిత్ంచెదను.  

కీరత్నలు 9:3 => నీవు నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నాకు నాయ్యము తీరుచ్చునాన్వు నీవు 

సింహాసనాసీనుడవై నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్తీరుచ్చునాన్వు 
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కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

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

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

కీరత్నలు 92:9 => నీ శతుర్వులు యెహోవా, నీ శతుర్వులు నశించెదరు చెడుపనులు చేయువారందరు 

చెదరిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 92:10 => గురుపోతు కొముమ్వలె నీవు నా కొముమ్ పైకెతిత్తివి కొర్తత్ తైలముతో నేను 

అంటబడితిని. 

కీరత్నలు 92:11 => నాకొరకు పొంచినవారి గతి నాకనున్లు ఆశతీర చూచెను నాకు విరోధముగా 

లేచిన దుషుట్లకు సంభవించినది నా చెవులకు వినబడెను 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

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

ఉజీజ్ వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళి ల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 
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లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 21:26 => పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తలాటమును 

తీసివేయుము కిరీటమును ఎతుత్ము, ఇది యికను ఇటుల్ండదు. ఇకమీదట నీచుని ఘనునిగాను ఘనుని 

నీచునిగాను చేయుము.  
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యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

యిరిమ్యా 40:5 => ఇంకను అతడు తిరిగివెళల్క తడవుచేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి 

అతనితో ఈలాగు చెపెప్ను బబులోను రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను 

యూదా పటట్ణములమీద నియమించియునాన్డు, అతనియొదద్కు వెళుల్ము; అతనియొదద్ నివసించి 

పర్జలమధయ్ను కాపురముండుము, లేదా యెకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో అకక్డికే వెళుల్ము. 

మరియు రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనికి బతెత్మును బహుమానము ఇచిచ్ అతని సాగనంపగా 

యిరిమ్యా 52:31 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన ముపప్ది యేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువదియైదవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తన 

యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రమున యూదారాజైన యెహోయాకీనునకు దయచూపి, 

బందీగృహములోనుండి అతని తెపిప్ంచి 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 
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వచనము 2 

నేటివరకు నేను మొరలిడుచు తిరుగుబాటు చేయుచునాన్ను నా వాయ్ధి నా మూలుగుకంటె భారముగా 

నునన్ది 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

ఆదికాండము 18:26 => యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు 

కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

ఆదికాండము 18:29 => అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

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

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

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

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

మలాకీ 1:9 => దేవుడు మనకు కటాక్షము చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీచేతనే గదా అది 

జరిగెను. ఆయన మిముమ్నుబటిట్ యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 17:19 => తరువాత శిషుయ్లు ఏకాంతముగా యేసు నొదద్కు వచిచ్ మేమెందుచేత దానిని 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని అడిగిరి. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

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

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

సామెతలు 11:11 => యథారథ్వంతుల దీవెనవలన పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల 

మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 

యెషయా 20:6 => ఆ దినమున సముదర్తీర నివాసులు అషూష్రు రాజుచేతిలోనుండి 

విడిపింపబడవలెనని సహాయముకొరకు మనము పారిపోయి ఆశర్యించిన వారికి ఈలాగు 

సంభవించినదే, మనమెటుల్ తపిప్ంచుకొనగలమని చెపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

వచనము 3 

ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో అది నాకు 

తెలియబడును గాక. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 4 

ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు నింపుకొనెదను. 

యోబు 6:2 => నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద 

తార్సులో పెటట్బడును గాక. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

విలాపవాకయ్ములు 3:19 => నా శర్మను నా దురవసథ్ను నేను తార్గిన మాచిపతిర్ని చేదును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:20 => ఎడతెగక నా ఆతమ్ వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని నాలో కుర్ంగియునన్ది 

అది నీకింకను జాఞ్పకమునన్ది గదా.  

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

కీరత్నలు 77:5 => తొలిల్టి దినములను, పూరవ్కాల సంవతస్రములను నేను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

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

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

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

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 

వచనము 5 

ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన నాతో పలుకు 

మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 40:1 => మరియు యెహోవా యోబునకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యోబు 40:3 => అపుప్డు యోబు యెహోవాకు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 
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యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

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

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  
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యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 23:15 => కావున ఆయన సనిన్ధిని నేను కలవరపడుచునాన్ను నేను ఆలోచించునపుప్డెలల్ 

ఆయనకు భయపడుచునాన్ను. 

యోబు 29:5 => సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా చుటుట్నుండిరి 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యోబు 35:14 => ఆయనను చూడలేనని నీవు చెపిప్నను వాయ్జెయ్ము ఆయన యెదుటనే యునన్ది, 

ఆయన నిమితత్ము నీవు కనిపెటట్వలెను. 

యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 

యోబు 40:7 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేసెదను నీవు 

పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 
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కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 

కీరత్నలు 84:2 => యెహోవా మందిరావరణములను చూడవలెనని నా పార్ణము ఎంతో 

ఆశపడుచునన్ది అది సొమమ్సిలుల్చునన్ది జీవముగల దేవుని దరిశ్ంచుటకు నా హృదయమును నా 

శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచునన్వి. 

యెషయా 41:1 => దీవ్పములారా, నాయెదుట మౌనముగా నుండుడి జనములారా, నూతనబలము 

పొందుడి. వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్ మాటలాడవలెను వాయ్జెయ్ము తీరుచ్కొనుటకు మనము 

కూడుకొందము రండి.  

యెషయా 41:21 => వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని 

యాకోబు రాజు చెపుప్చునాన్డు. 

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

యెషయా 50:8 => ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసనున్డైయునాన్డు నాతో 

వాయ్జెయ్మాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వాయ్జెయ్మాడుదము నా పర్తివాది యెవడు? అతని 

నాయొదద్కు రానిముమ్.  

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  
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హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

వచనము 6 

ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా మనవి ఆలకించును 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 18:26 => యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు 

కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 
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ఆదికాండము 18:29 => అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

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

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:12 => ఆయన కొండలలో వారిని చంపునటుల్ను భూమిమీదనుండి వారిని 

నశింపచేయునటుల్ను కీడుకొరకే వారిని తీసికొనిపోయెనని ఐగుపీత్యులు ఏల చెపుప్కొనవలెను? నీ 

కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీవు 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:13 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను ఆలాగైతే ఐగుపీత్యులు దానిగూరిచ్ 

విందురు; నీవు నీ బలముచేత ఈ జనమును ఐగుపీత్యులలోనుండి రపిప్ంచితివిగదా; వీరు ఈ 

దేశనివాసులతో ఈ సంగతి చెపిప్యుందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 14:14 => యెహోవా అను నీవు ఈ పర్జలమధయ్ నునాన్వనియు, యెహోవా అను 

నీవు ముఖాముఖిగా కనబడినవాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు పగలు 

మేఘసత్ంభములోను రాతిర్ అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర నడుచుచునాన్వనియు వారు 

వినియునాన్రు గదా. 

సంఖాయ్కాండము 14:15 => కాబటిట్ నీవు ఒకక్ దెబబ్తో ఈ జనులను చంపినయెడల నీ కీరిత్నిగూరిచ్ 

వినిన జనములు 

సంఖాయ్కాండము 14:16 => పర్మాణపూరవ్కముగా తాను ఈ జనులకిచిచ్న దేశమందు వారిని 

చేరుచ్టకు శకిత్లేక యెహోవా వారిని అరణయ్ములో సంహరించెనని చెపుప్కొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:17 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడును, కృపాతిశయుడును  

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

యెహోషువ 7:8 => పర్భువా కనికరించుము; ఇశార్యేలీయులు తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక 

వెనుకకు తిరిగినందుకు నేనేమి చెపప్గలను? 

యెహోషువ 7:9 => కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మముమ్ను చుటుట్కొని మా 

పేరు భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ నామమును గూరిచ్ నీవేమి 

చేయుదువని పార్రిథ్ంపగా 

కీరత్నలు 25:11 => యెహోవా, నా పాపము బహు ఘోరమైనది నీ నామమునుబటిట్ దానిని 

క్షమింపుము. 
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దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

సంఖాయ్కాండము 27:5 => అపుప్డు మోషే వారికొరకు యెహోవా సనిన్ధిని మనవిచేయగా 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:7 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేసెదను నీవు 

పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 
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యెషయా 41:21 => వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని 

యాకోబు రాజు చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 7 

అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని నా 

నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 13:23 => నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు 

తెలియజేయుము. 

యోబు 42:2 => నీవు సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియు నీవు ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము 

కానేరదనియు నేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:3 => మీచేతనైనను, ఏ మనుషుయ్నిచేతనైనను నేను విమరిశ్ంపబడుట నాకు 

మికిక్లి అలప్మైన సంగతి; ననున్ నేనే విమరిశ్ంచుకొనను. 
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1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

హబకూక్కు 2:1 => ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచుచ్నో, నా వాదము విషయమై నేనేమి చెపుప్దునో 

చూచుటకై నేను నా కావలి సథ్లముమీదను గోపురముమీదను కనిపెటుట్కొని యుందుననుకొనగా 

వచనము 8 

నేను తూరుప్దిశకు వెళి ల్నను ఆయన అచచ్ట లేడు పడమటిదిశకు వెళి ల్నను ఆయన కనబడుటలేదు 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 9:33 => మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

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

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

యెషయా 27:8 => నీవు దాని వెళల్గొటిట్నపుప్డు మితముగా దానికి శిక్ష విధించితివి. తూరుప్గాలిని 

తెపిప్ంచి కఠినమైన తుపానుచేత దాని తొలగించితివి 

యెహెజేక్లు 20:33 => నా జీవముతోడు నా రౌదర్ము కుమమ్రించుచు, బాహుబలముతోను చాచిన 

చేతితోను నేను మీపైన అధికారము చేసెదను. 

Page  of 1184 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెహెజేక్లు 20:35 => జనములునన్ అరణయ్ములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి, అకక్డ ముఖాముఖిగా 

మీతో వాయ్జెయ్మాడెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

కీరత్నలు 138:3 => నేను మొఱఱ్పెటిట్న దినమున నీవు నాకు ఉతత్రమిచిచ్తివి. నా పార్ణములో తార్ణ 

పుటిట్ంచి ననున్ ధైరయ్పరచితివి.  

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

యోబు 22:4 => ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ 

భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

వచనము 9 

ఆయన పనులు జరిగించు ఉతత్రదిశకు పోయినను ఆయన నాకు కానవచుచ్ట లేదు దకిష్ణదిశకు 

ఆయన ముఖము తిర్పుప్కొనియునాన్డు నేనాయనను కనుగొనలేను. 
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యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

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

నీవనుకొనినను నీవు చేయదలచిన దుషాక్రయ్ములు చేయుచునే యునాన్వు. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 
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రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 22:4 => ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ 

భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

వచనము 10 

నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత నేను సువరణ్మువలె 

కనబడుదును. 
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యోబు 9:11 => ఇదిగో ఆయన నా సమీపమున గడచిపోవుచునాన్డు గాని నేనాయనను 

కనుగొనలేను నా చేరువను పోవుచునాన్డు గాని ఆయన నాకు కనబడడు. 

కీరత్నలు 10:1 => యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచుచునాన్వు? ఆపతాక్లములలో 

నీవెందుకు దాగియునాన్వు? 

కీరత్నలు 13:1 => యెహోవా, ఎనాన్ళల్వరకు ననున్ మరచిపోవుదువు? నితయ్ము మరచెదవా? 

నాకెంతకాలము విముఖుడవై యుందువు? 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

కీరత్నలు 13:3 => యెహోవా నా దేవా, నామీద దృషిట్యుంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

యెషయా 45:15 => ఇశార్యేలు దేవా, రక్షకా, నిశచ్యముగా నీవు నినున్ మరుగుపరచుకొను 

దేవుడవైయునాన్వు. 

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

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

యోబు 29:5 => సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా చుటుట్నుండిరి 

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

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

యోబు 35:14 => ఆయనను చూడలేనని నీవు చెపిప్నను వాయ్జెయ్ము ఆయన యెదుటనే యునన్ది, 

ఆయన నిమితత్ము నీవు కనిపెటట్వలెను. 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

కీరత్నలు 139:5 => వెనుకను ముందును నీవు ననున్ ఆవరించియునాన్వు నీ చేయి నామీద 

ఉంచియునాన్వు. 

పరమగీతము 3:1 => రాతిర్వేళ పరుండియుండి నేను నా పార్ణపిర్యుని వెదకితిని వెదకినను అతడు 

కనబడక యుండెను. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

వచనము 11 

నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు తొలగక ఆయన మారగ్ము 

ననుసరించితిని. 

కీరత్నలు 89:46 => యెహోవా, ఎంతవరకు నీవు దాగియుందువు? నితయ్ము దాగియుందువా? 

ఎంతవరకు నీ ఉగర్త అగిన్వలె మండును? 

యెషయా 8:17 => యాకోబు వంశమునకు తన ముఖమును మరుగుచేసికొను యెహోవాను 

నముమ్కొను నేను ఎదురుచూచుచునాన్ను ఆయన కొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను. 

యోబు 9:11 => ఇదిగో ఆయన నా సమీపమున గడచిపోవుచునాన్డు గాని నేనాయనను 

కనుగొనలేను నా చేరువను పోవుచునాన్డు గాని ఆయన నాకు కనబడడు. 

యోబు 10:13 => అయినను నా లోపములనుగూరిచ్ నీవు నీ హృదయములో ఆలోచించితివి ఈ 

అభిపార్యము నీకుండెనని నేనెరుగుదును. 

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

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 
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యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 10:1 => యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచుచునాన్వు? ఆపతాక్లములలో 

నీవెందుకు దాగియునాన్వు? 

కీరత్నలు 139:5 => వెనుకను ముందును నీవు ననున్ ఆవరించియునాన్వు నీ చేయి నామీద 

ఉంచియునాన్వు. 

పరమగీతము 3:1 => రాతిర్వేళ పరుండియుండి నేను నా పార్ణపిర్యుని వెదకితిని వెదకినను అతడు 

కనబడక యుండెను. 

వచనము 12 

ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా సావ్భిపార్యముకంటె 

ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

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

నడుపును. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 
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కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 
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కీరత్నలు 66:10 => దేవా, నీవు మముమ్ను పరిశీలించియునాన్వు. వెండిని నిరమ్లము చేయురీతిగా 

మముమ్ను నిరమ్లులను చేసియునాన్వు. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

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

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

యాకోబు 1:3 => మీరు నానావిధములైన శోధనలలో పడునపుప్డు, అది మహానందమని 

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 
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1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:7 => నీచేతుల పనులనిన్టిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

ఆశీరవ్దించెను. ఈ గొపప్ అరణయ్ములో నీవు ఈ నలువది సంవతస్రములు సంచరించిన సంగతి 

ఆయన యెరుగును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు, నీకేమియు తకుక్వకాదు. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:22 => యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును 

వారి యెదుటనుండి నేను వెళల్గొటట్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:1 => ఇశార్యేలీయులకును కనానీయులకును జరిగిన యుదధ్ములనిన్టిని 

చూడనివారందరిని శోధించి 

నాయ్యాధిపతులు 7:4 => పదివేలమంది నిలిచియుండగా యెహోవా ఈ జనులింక ఎకుక్వమంది, 

నీళల్యొదద్కు వారిని దిగజేయుము, అకక్డ నీకొరకు వారిని శోధించెదను. ఇతడు నీతోకూడ పోవలెనని 

నేను ఎవనిగూరిచ్ చెపుప్దునో వాడు నీతో పోవలెను; ఇతడు నీతో పోకూడదని యెవనిగూరిచ్ నీతో 

చెపుప్దునో వాడు పోకూడదని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 22:22 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. భకిత్హీనుడనై నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

కీరత్నలు 31:7 => నీవు నా బాధను దృషిట్ంచియునాన్వు నా పార్ణబాధలను నీవు కనిపెటిట్యునాన్వు 

కావున నీ కృపనుబటిట్ నేను ఆనందభరితుడనై సంతోషించెదను. 

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  

కీరత్నలు 142:3 => నాలో నా పార్ణము కుర్ంగియునన్పుప్డు నా మారగ్ము నీకు తెలియును ననున్ 

పటుట్కొనుటకై నేను నడువవలసిన తోర్వలో చాటుగా పగవారు ఉరినొడుడ్చునాన్రు.  

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 
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యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

యెషయా 48:10 => నేను నినున్ పుటము వేసితిని వెండిని వేసినటుల్ కాదు ఇబబ్ంది కొలిమిలో నినున్ 

పరీకిష్ంచితిని 

యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

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

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

వచనము 13 

అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన తనకిషట్మైనది ఏదో అదే 

చేయును. 
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1 సమూయేలు 12:2 => రాజు మీ కారయ్ములను జరిగించును. నేను తలనెరిసిన ముసలివాడను, నా 

కుమారులు, మీ మధయ్నునాన్రు; బాలయ్ము నాటినుండి నేటివరకు నేను మీ కారయ్ములను జరిగించుచు 

వచిచ్తిని. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 44:18 => మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి 

తొలగిపోలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 
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లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

లూకా 8:14 => ముండల్ పొదలలో పడిన (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము 

గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారములచేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి 

పరిపకవ్ముగా ఫలింపనివారు. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 
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యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:47 => నీ ఆజఞ్లనుబటిట్ నేను హరిష్ంచెదను అవి నాకు పిర్యములు. 

కీరత్నలు 119:51 => గరివ్షుఠ్లు ననున్ మిగుల అపహసించిరి అయినను నీ ధరమ్శాసత్రమునుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

కీరత్నలు 119:157 => ననున్ తరుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయినను నీ 

నాయ్యశాసనములనుండి నేను తొలగకయునాన్ను. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 
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యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

వచనము 14 

నాకు విధింపబడినదానిని ఆయన నెరవేరుచ్ను అటిట్ పనులను ఆయన అనేకముగా 

జరిగించువాడైయునాన్డు. 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 6:67 => కాబటిట్ యేసు మీరుకూడ వెళి ల్పోవలెనని యునాన్రా? అని పండెర్ండుమందిని 

అడుగగా 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 6:69 => నీవే దేవుని పరిశుదుధ్డవని మేము విశవ్సించి యెరిగియునాన్మని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

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

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 
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హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

యోహాను 4:32 => అందుకాయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉనన్దని వారితో 

చెపప్గా 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 
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1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

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

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

ఆదికాండము 24:33 => అతనికి భోజనము పెటిట్ంచెను గాని అతడు నేను వచిచ్న పనిచెపప్క 

మునుపు భోజనము చేయననగా లాబాను చెపుప్మనెను. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

ఎజార్ 10:6 => ఎజార్ దేవుని మందిరము ఎదుటనుండి లేచి, ఎలాయ్షీబు కుమారుడైన యోహానాను 

యొకక్ గదిలో పర్వేశించెను. అతడు అచచ్టికి వచిచ్, చెరపటట్బడినవారి అపరాధమునుబటిట్ 

దుఃఖించుచు, భోజనమైనను పానమైనను చేయకుండెను. 

నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళి ల్రి. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 
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యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

కీరత్నలు 44:18 => మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి 

తొలగిపోలేదు. 

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 

కీరత్నలు 119:14 => సరవ్సంపదలు దొరికినటుల్ నీ శాసనముల మారగ్మునుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

Page  of 1203 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:47 => నీ ఆజఞ్లనుబటిట్ నేను హరిష్ంచెదను అవి నాకు పిర్యములు. 

కీరత్నలు 119:143 => శర్మయు వేదనయు ననున్ పటిట్యునన్వి అయినను నీ ఆజఞ్లు నాకు 

సంతోషము కలుగజేయుచునన్వి 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

యెహెజేక్లు 3:3 => నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ 

కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె 

మధురముగా నుండెను. 

మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 
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రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

పర్కటన 10:9 => నేను ఆ దూతయొదద్కు వెళి ల్ ఈ చినన్ పుసత్కము నాకిమమ్ని అడుగగా ఆయన దాని 

తీసికొని తినివేయుము, అది నీ కడుపుకు చేదగును గాని నీ నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండునని 

నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 15 

కావున ఆయన సనిన్ధిని నేను కలవరపడుచునాన్ను నేను ఆలోచించునపుప్డెలల్ ఆయనకు 

భయపడుచునాన్ను. 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడ డ్గింపగలవాడెవడు? 

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

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

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

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

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

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 
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సంఖాయ్కాండము 23:20 => ఇదిగో దీవించుమని నాకు సెలవాయెను ఆయన దీవించెను; నేను దాని 

మారచ్లేను.  

పర్సంగి 1:15 => వంకరగానునన్ దానిని చకక్పరచ శకయ్ముకాదు, లోపము గలది లెకక్కు రాదు. 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

కీ రత్ నలు 1 3 5 : 6 = > ఆకాశమందును భూమియందును సముదర్ములయందును 

మహాసముదర్ములనిన్టి యందును ఆయన తనకిషట్మైనదంతయు జరిగించువాడు 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 

యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 
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యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

సంఖాయ్కాండము 23:27 => బాలాకు నీవు దయచేసి రముమ్; నేను వేరొకచోటికి నినున్ తోడుకొని 

పోయెదను; అకక్డనుండి నా నిమితత్ము నీవు వారిని శపించుట దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో 

అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 10:13 => అయినను నా లోపములనుగూరిచ్ నీవు నీ హృదయములో ఆలోచించితివి ఈ 

అభిపార్యము నీకుండెనని నేనెరుగుదును. 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 
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యోబు 42:2 => నీవు సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియు నీవు ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము 

కానేరదనియు నేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

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

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 30:24 => తన కారయ్ము ముగించువరకు తన హృదయాలోచనలను నెరవేరుచ్వరకు 

యెహోవా కోపాగిన్ చలాల్రదు, అంతయ్దినములలో మీరీ సంగతిని గర్హింతురు. 

యిరిమ్యా 36:28 => నీవు మరియొక గర్ంథము తీసికొని యూదారాజైన యెహోయాకీము కాలిచ్న 

మొదటి గర్ంథములో వార్యబడిన మాటలనిన్టిని దానిలో వార్యుము. 

యిరిమ్యా 38:17 => అపుప్డు యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇటల్నెను దేవుడు, ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు బబులోనురాజు 

అధిపతులయొదద్కు వెళి ల్నయెడల నీవు బర్దికెదవు, ఈపటట్ణము అగిన్చేత కాలచ్బడదు, నీవును నీ 

యింటివారును బర్దుకుదురు. 

యిరిమ్యా 38:21 => నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్కపోయినయెడల యెహోవా ఈ మాట నాకు 

తెలియజేసెను. 

Page  of 1208 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

2 కొరిందీయులకు 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

వచనము 16 

దేవుడు నా హృదయమును కుర్ంగజేసెను, సరవ్శకుత్డే ననున్ కలవరపరచెను. 

యోబు 7:3 => ఆశ లేకయే జరుగు నెలలను నేను చూడవలసివచెచ్ను.ఆయాసముతో కూడిన 

రాతుర్లు నాకు నియమింపబడి యునన్వి. నేను పండుకొనునపుప్డెలల్ 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:9 => ఎందుకనగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా రక్షణ పొందుటకే 

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

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

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

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 

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

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

యిరిమ్యా 30:24 => తన కారయ్ము ముగించువరకు తన హృదయాలోచనలను నెరవేరుచ్వరకు 

యెహోవా కోపాగిన్ చలాల్రదు, అంతయ్దినములలో మీరీ సంగతిని గర్హింతురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 
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హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

వచనము 17 

అంధకారము కమిమ్యుండినను గాఢాంధకారము ననున్ కమిమ్యుండినను నేను నాశనము చేయబడి 

యుండలేదు. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

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

అడిగినపుప్డు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక 

పోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:30 => దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై 

దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 
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వచనము 1 

సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన నెరిగియునన్వారు 

ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

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

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

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

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

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

మారా అనుడి. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

యోవేలు 1:15 => ఆహా, యెహోవా దినము వచెచ్నే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది 

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 
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కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

వచనము 2 

సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను ఆకర్మించుకొని వాటిని 

మేపుదురు. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

2 రాజులు 22:20 => నేను నినున్ నీ పితరులయొదద్ చేరుచ్దును; నీవు నెమమ్ది నొందినవాడవై 

సమాధికి చేరచ్బడుదువు. నేను ఈ సథ్లముమీదికి రపిప్ంపబోవు కీడును నీవు నీ కనున్లతో చూడనే 

చూడవు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. అంతట వారు ఈ వరత్మానమును రాజునొదద్కు తెచిచ్రి. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 19:8 => నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను 

చీకటి చేసియునాన్డు 
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యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 

యోబు 30:26 => నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు 

నిమితత్ము నేను కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను. 

వచనము 3 

తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా తీసికొందురు 

కీరత్నలు 31:15 => నా కాలగతులు నీ వశములో నునన్వి. నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంపుము ననున్ తరుమువారినుండి ననున్ రకిష్ంపుము.  

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 8:6 => పర్తి సంగతిని విమరిశ్ంచు సమయమును ఏరప్డియునన్ది; లేనియెడల 

మనుషుయ్లుచేయు కీడు బహు భారమగును. 

పర్సంగి 8:7 => సంభవింపబోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు సంభవించునో వారికి 

తెలియజేయువారెవరు? 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 
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యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

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

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 : 1 = > సహోదరులారా , ఆ కాలములనుగూరిచ్యు ఆ 

సమయములనుగూరిచ్యు మీకు వార్యనకక్రలేదు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

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

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 
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2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

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

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

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

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 

కీరత్నలు 36:10 => నినున్ ఎరిగినవారియెడల నీ కృపను యథారథ్హృదయులయెడల నీ నీతిని 

ఎడతెగక నిలుపుము. 

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:17 => అపుప్డు యెహోవా నేను చేయబోవు కారయ్ము అబార్హామునకు దాచెదనా? 

ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

కీరత్నలు 73:16 => అయినను దీనిని తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినపుప్డు 
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కీరత్నలు 73:17 => నేను దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి పోయి వారి అంతమునుగూరిచ్ 

ధాయ్నించువరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.  

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

నిరగ్మకాండము 9:5 => మరియు యెహోవా కాలము నిరణ్యించి రేపు యెహోవా ఈ దేశములో ఆ 

కారయ్ము జరిగించుననెను. 

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 
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వచనము 4 

వారు మారగ్ములోనుండి దరిదుర్లను తొలగించివేయుదురు దేశములోని బీదలు ఎవరికిని 

తెలియకుండ దాగవలసి వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీకు కలుగు నీ సావ్సథ్య్ములో పూరివ్కులు నియమించిన నీ పొరుగువాని 

సరిహదుద్ రాతిని నీవు తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

సామెతలు 22:28 => నీ పితరులు వేసిన పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని నీవు తీసివేయకూడదు.  

సామెతలు 23:10 => పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి 

పొలములోనికి నీవు చొరబడకూడదు 

హోషేయ 5:10 => యుదావారి అధిపతులు సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారివలె నునాన్రు; నీళుల్ 

పర్వహించినటుల్ నేను వారిమీద నా ఉగర్తను కుమమ్రింతును. 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

లేవీయకాండము 6:4 => అతడు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను దోచుకొనిన 

సొముమ్ను గూరిచ్గాని బలాతాక్రముచేతను అపహరించినదాని గూరిచ్గాని తనకు అపప్గింపబడినదాని 
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గూరిచ్గాని, పోయి తనకు దొరికినదాని గూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే తాను అబదధ్పర్మాణము చేసెనో 

దానినంతయు మరల ఇచుచ్కొనవలెను. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

యెషయా 3:14 => యెహోవా తన జనుల పెదద్లను వారి యధిపతులను విమరిశ్ంప వచుచ్చునాన్డు. 

మీరే దార్క్షలతోటను తినివేసితిరి మీరు దోచుకొనిన దరిదుర్ల సొముమ్ మీ యిండల్లోనేయునన్ది 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 45:9 => 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. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

వచనము 5 

అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి వేటను వెదకుదురు 

ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 
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యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:6 => తిరగటినైనను తిరగటిమీద దిమమ్నైనను తాకటుట్ పటట్కూడదు. 

అది ఒకని జీవనాధారమును తాకటుట్ పటిట్నటే ల్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:10 => నీ పొరుగువానికి ఏదైనను నీవు ఎరువిచిచ్నయెడల అతనియొదద్ 

తాకటుట్ వసుత్వు తీసికొనుటకు అతని యింటికి వెళల్కూడదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:11 => నీవు బయట నిలువవలెను. నీవు ఎరువిచిచ్నవాడు బయటనునన్ 

నీయొదద్కు ఆ తాకటుట్ వసుత్వును తెచిచ్యిచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:12 => ఆ మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని తాకటుట్ను 

ఉంచుకొని పండుకొనకూడదు. అతడు తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్ దీవించునటుల్ సూరుయ్డు 

అసత్మించునపుప్డు నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి మరల అపప్గింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:18 => నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండగా నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

అకక్డనుండి విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. అందుచేత ఈ కారయ్ము చేయవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:20 => నీ ఒలీవపండల్ను ఏరునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అవి పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:21 => నీ దార్క్షపండల్ను కోసికొనునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 22:26 => నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల 

సూరుయ్డు అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:12 => ఆ మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని తాకటుట్ను 

ఉంచుకొని పండుకొనకూడదు. అతడు తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్ దీవించునటుల్ సూరుయ్డు 

అసత్మించునపుప్డు నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి మరల అపప్గింపవలెను. 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 24:21 => వారు పిలల్లు కనని గొడార్ండర్ను బాధపెటుట్దురు విధవరాండర్కు మేలుచేయరు. 

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 
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సామెతలు 23:10 => పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి 

పొలములోనికి నీవు చొరబడకూడదు 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 33:15 => కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల 

ఇచిచ్వేసి పాపము జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

వచనము 6 

పొలములో వారు తమకొరకు గడిడ్ కోసికొందురు దుషుట్ల దార్క్షతోటలలో పరిగ ఏరుదురు. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 
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యెషయా 10:2 => తలిదండుర్లు లేనివారిని కొలల్పెటుట్కొనవలెననియు కోరి నాయ్యవిమరశ్ 

జరిగింపకుండ దరిదుర్లను తొలగించుటకును నా పర్జలలోని బీదల నాయ్యమును తపిప్ంచుటకును 

అనాయ్యపు విధులను విధించువారికిని బాధకరమైన శాసనములను వార్యించువారికిని శర్మ.  

యెహెజేక్లు 18:12 => దీనులను దరిదుర్లను భాదపెటిట్ బలాతాక్రముచేత నషట్ము 

కలుగజేయుటయు, తాకటుట్ చెలిల్ంపకపోవుటయు, విగర్హముల తటుట్ చూచి హేయకృతయ్ములు 

జరిగించుటయు,  

యెహెజేక్లు 18:18 => అతని తండిర్ కూర్రుడై పరులను బాధపెటిట్ బలాతాక్రముచేత తన 

సహోదరులను నషట్పరచి తన జనులలో తగనికిర్యలు చేసెను గనుక అతడే తన దోషమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 

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

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 
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మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

సామెతలు 28:28 => దుషుట్లు గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునపుప్డు 

నీతిమంతులు ఎకుక్వగుదురు. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

వచనము 7 

బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై పడియుందురు. 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

యోబు 39:6 => నేను అరణయ్మును దానికి ఇలుల్గాను ఉపుప్పఱఱ్ను దానికి నివాససథ్లముగాను 

నియమించితిని. 

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 

యిరిమ్యా 2:24 => అరణయ్మునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని కామాతురతవలన 

గాలి పీలుచ్ను, కలిసికొనునపుప్డు దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియు 

అలసియుండదు, దాని మాసములో అది కనబడును. 
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హోషేయ 8:9 => అడవి గారద్భము తన ఆశ తీరుచ్కొనబోయినటుల్ ఇశార్యేలు వారు 

అషూష్రీయులయొదద్కు పోయిరి; ఎఫార్యిము కానుకలు ఇచిచ్ విటకాండర్ను పిలుచుకొనెను. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

హోషేయ 7:6 => పొయియ్లో పడినటుట్ వారు తమ హృదయములను మాటులోనికి 

తెచుచ్కొనియునాన్రు; తమలో రొటెట్లు కాలుచ్వాడు రాతిర్యంతయు నిదర్పోయినను ఉదయమున 

పొయియ్ బహు మంటమండి కాలుచునన్ది. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 
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ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 30:3 => దారిదర్య్ముచేతను కాష్మముచేతను శుషిక్ంచినవారై ఎడారిలో చాల దినములనుండి 

పాడై నిరామ్నుషయ్ముగానునన్ యెడారిలో ఆహారముకొరకు వారు తిరుగులాడుదురు  

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

వచనము 8 

పరవ్తములమీది జలుల్లకు తడిసియుందురు చాటులేనందున బండను కౌగలించుకొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 6:4 => వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను 

పాడుచేసి, ఒక గొఱఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని 

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:5 => వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:6 => దేశమును పాడుచేయుటకు వారు దానిలోనికి వచిచ్రి ఇశార్యేలీయులు 

మిదాయ్నీయులవలన మికిక్లి హీనదశకు వచిచ్నపుప్డు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

మీకా 6:15 => నీవు వితత్నము వితుత్దువు గాని కొయయ్క యుందువు, ఒలీవపండల్ను దార్క్షపండల్ను 

తొర్కుక్దువు గాని తైలము పూసికొనకయు దార్కాష్రసము పానము చేయకయు ఉందువు. 

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

వచనము 9 

తండిర్లేని పిలల్ను రొముమ్నుండి లాగువారు కలరు వారు దరిదుర్లయొదద్ తాకటుట్ పుచుచ్కొందురు 

యోబు 24:10 => దరిదుర్లు వసత్రహీనులై బటట్లులేక తిరుగులాడుదురు ఆకలిగొని పనలను 

మోయుదురు. 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

నిరగ్మకాండము 22:26 => నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల 

సూరుయ్డు అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 

నిరగ్మకాండము 22:27 => వాడు కపుప్కొనునది అదే. అది వాని దేహమునకు వసత్రము; వాడు మరి 

ఏమి కపుప్కొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెటిట్నయెడల నేను 

విందును.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:11 => నీవు బయట నిలువవలెను. నీవు ఎరువిచిచ్నవాడు బయటనునన్ 

నీయొదద్కు ఆ తాకటుట్ వసుత్వును తెచిచ్యిచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:12 => ఆ మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని తాకటుట్ను 

ఉంచుకొని పండుకొనకూడదు. అతడు తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్ దీవించునటుల్ సూరుయ్డు 

అసత్మించునపుప్డు నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి మరల అపప్గింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

సామెతలు 31:21 => తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించినవారు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

సామెతలు 25:20 => దుఃఖచితుత్నికి పాటలు వినుపించువాడు చలిదినమున పైబటట్ 

తీసివేయువానితోను సురేకారముమీద చిరకపోయువానితోను సమానుడు.  

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

వచనము 10 

దరిదుర్లు వసత్రహీనులై బటట్లులేక తిరుగులాడుదురు ఆకలిగొని పనలను మోయుదురు. 
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పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:5 => సుకుమార భోజనము చేయువారు దికుక్లేక వీధులలో పడియునాన్రు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు తొడిగి పెంచబడినవారు పెంట కుపప్లను కౌగిలించుకొనెదరు.  

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

వచనము 11 

వారు తమ యజమానుల గోడలలోపల నూనె గానుగలను ఆడించుదురు దార్క్ష గానుగలను తొర్కుక్చు 

దపిప్గలవారై యుందురు. 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 
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నిరగ్మకాండము 22:26 => నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల 

సూరుయ్డు అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:12 => ఆ మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని తాకటుట్ను 

ఉంచుకొని పండుకొనకూడదు. అతడు తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్ దీవించునటుల్ సూరుయ్డు 

అసత్మించునపుప్డు నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి మరల అపప్గింపవలెను. 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

సామెతలు 23:10 => పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి 

పొలములోనికి నీవు చొరబడకూడదు 

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 

తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 33:15 => కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల 

ఇచిచ్వేసి పాపము జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 
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వచనము 12 

జనముగల పటట్ణములో మూలుగుదురు గాయపరచబడినవారు మొఱఱ్పెటుట్దురు అయినను 

జరుగునది అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

ఆమోసు 2:8 => తాకటుట్గా ఉంచబడిన బటట్లను అపప్గింపక వాటిని పరచుకొని 

బలిపీఠములనిన్టియొదద్ పండుకొందురు. జులామ్నా సొముమ్తో కొనిన దార్కాష్రసమును తమ దేవుని 

మందిరములోనే పానము చేయుదురు. 

ఆమోసు 5:11 => దోష నివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు 

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 
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యోబు 24:7 => బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై 

పడియుందురు. 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

వచనము 13 

వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు దాని తోర్వలలో 

నిలువరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:4 => నూరెచ్డియెదుద్ మూతికి చికక్ము వేయకూడదు. 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 
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కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

వచనము 14 

తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని చంపును రాతిర్యందు 

వాడు దొంగతనము చేయును. 

నిరగ్మకాండము 1:13 => ఇశార్యేలీయులచేత ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి; 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 22:27 => వాడు కపుప్కొనునది అదే. అది వాని దేహమునకు వసత్రము; వాడు మరి 

ఏమి కపుప్కొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెటిట్నయెడల నేను 

విందును.  

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

యెషయా 52:5 => నా జనులు ఊరకయే కొనిపోబడియునాన్రు వారిని బాధపరచువారు వారిని 

చూచి గరిజ్ంచుచునాన్రు ఇదే యెహోవా వాకుక్ దినమెలల్ నా నామము దూషింపబడుచునన్ది  

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:22 => నేను దీనదరిదుర్డను నా హృదయము నాలో గుచచ్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 

యోబు 35:9 => అనేకులు బలాతాక్రము చేయుటవలన జనులు కేకలు వేయుదురు బలవంతుల 

భుజబలమునకు భయపడి సహాయముకొరకై కేకలు వేయుదురు. 

కీరత్నలు 102:20 => చెరసాలలో ఉనన్వారి మూలుగ్లను వినుటకును చావునకు విధింపబడినవారిని 

విడిపించుటకును 

యెహెజేక్లు 30:24 => మరియు బబులోను రాజుయొకక్ చేతులను బలపరచి నా ఖడగ్ము అతని 

చేతికిచెచ్దను, ఫరోయొకక్ చేతులను నేను విరిచినందున బబులోనురాజు చూచుచుండగా ఫరో 

చావుదెబబ్ తినినవాడై మూలుగ్లిడును.  

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

వచనము 15 

వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని సందె చీకటికొరకు 

కనిపెటుట్ను. 
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లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

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

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

యోహాను 15:22 => నేను వచిచ్ వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; 

ఇపుప్డైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు. 

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 
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రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:18 => ఆయన చితత్మెరిగి, ధరమ్శాసత్రమందు ఉపదేశము పొందినవాడవై 

శేర్షఠ్మైనవాటిని మెచుచ్కొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

రోమీయులకు 2:20 => చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుదిధ్హీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు 

ఉపాధాయ్యుడనై యునాన్నని నీయంతట నీవే ధైరయ్ము వహించుకొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

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

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

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

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

యాకోబు 4:17 => కాబటిట్ మేలైనది చేయనెరిగియు ఆలాగు చేయనివానికి పాపము కలుగును. 

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

తెలియదు. 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 
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యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  

రోమీయులకు 3:17 => శాంతిమారగ్ము వారెరుగరు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

Page  of 1240 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

1 సమూయేలు 28:8 => కాబటిట్ సౌలు మారువేషము ధరించి వేరు బటట్లు తొడుగుకొని యిదద్రు 

మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని పోయి రాతిర్వేళ ఆ సతరీయొదద్కు వచిచ్ కరణ్పిశాచము దావ్రా నాకు 

శకునము చెపిప్ నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో చెపుప్వాని రపిప్ంచుమని కోరగా 
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1 రాజులు 3:20 => కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా 

పర్కక్లోనుండి నా బిడ డ్ను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను నా కౌగిటిలో 

ఉంచెను. 

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

యొకక్ యింటికి వచిచ్తిని. అతడు బయటికి రాకుండ నిరభ్ందింపబడెను. అతడు రాతిర్కాలమందు 

నినున్ చంపుటకు వారు వచెచ్దరు గనుక, దేవుని మందిర గరాభ్లయము లోపలికి మనముపోయి 

తలుపులు వేసికొనెదము రండని చెపప్గా 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

యోబు 30:3 => దారిదర్య్ముచేతను కాష్మముచేతను శుషిక్ంచినవారై ఎడారిలో చాల దినములనుండి 

పాడై నిరామ్నుషయ్ముగానునన్ యెడారిలో ఆహారముకొరకు వారు తిరుగులాడుదురు  

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

కీరత్నలు 104:22 => సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

సామెతలు 7:9 => వాడు జారసతరీ సందుదగగ్రనునన్ వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని యింటి మారగ్మున 

నడుచుచుండెను. 

యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

జూచువారికి శర్మ. మముమ్నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలియును? అనుకొని చీకటిలో తమ 

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

యోహాను 1:5 => ఆ వెలుగు చీకటిలో పర్కాశించుచునన్ది గాని చీకటి దాని గర్హింపకుండెను. 

యోహాను 13:30 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొని వెంటనే బయటికి వెళె ల్ను; అపుప్డు రాతిర్వేళ. 

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

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

వచనము 16 

చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు చూడనొలల్రు 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

కీరత్నలు 10:8 => తామునన్ పలెల్లయందలి మాటుచోటులలో పొంచియుందురు చాటైన సథ్లములలో 

నిరపరాధులను చంపుదురు వారి కనున్లు నిరాధారులను పటుట్కొనవలెనని పొంచి చూచును. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 10:10 => కాగా నిరాధారులు నలిగి వంగుదురు వారి బలాతాక్రమువలన నిరాధారులు 

కూలుదురు. 
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మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

నిరగ్మకాండము 22:2 => దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల 

అందువలన రకాత్పరాధముండదు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:32 => కావున రాతిర్ నీవును నీతోనునన్ జనులును లేచి పొలములో మాటుగా 

నుండుడి, 
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2 సమూయేలు 3:34 => ఎటల్నగా అబేన్రూ నీచుడొకడు చచుచ్నటుల్గా నీవు చావతగునా?నీచేతులకు 

కటుల్ లేకుండగను నీ కాళల్కు సంకెళుల్ వేయబడకుండగను దోషకారి యెదుట ఒకడు పడునటుల్ నీవు 

పడితివే రాజు ఈలాగున కీరత్న యెతిత్ పాడగా జనులందరు విని మరి యెకుక్వగా ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 15:2 => ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు 

ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా కనిపెటిట్ 

వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెపప్గా 

యోబు 17:12 => రాతిర్ పగలనియు చీకటి కముమ్టయే వెలుగనియు వారు వాదించుచునాన్రు. 

యోబు 24:4 => వారు మారగ్ములోనుండి దరిదుర్లను తొలగించివేయుదురు దేశములోని బీదలు 

ఎవరికిని తెలియకుండ దాగవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదో ధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

వచనము 17 

వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార భయము ఎటిట్దైనది వారికి 

తెలిసియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 11:5 => ఆ సతరీ గరభ్వతియై నేను గరభ్వతినైతినని దావీదునకు వరత్మానము పంపగా 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:7 => ఊరియా దావీదు నొదద్కు రాగా దావీదు యోవాబు యోగకేష్మమును 

జనుల యోగకేష్మమును యుదధ్ సమాచారమును అడిగెను. 

2 సమూయేలు 11:8 => తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు 

సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 11:9 => అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని 

ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:10 => ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినపుప్డు 

దావీదు ఊరియాను పిలిపించి నీవు పర్యాణముచేసి వచిచ్తివి గదా; యింటికి వెళల్కపోతివేమని 

యడుగగా 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 11:12 => దావీదు నేడును నీవికక్డ నుండుము, రేపు నీకు సెలవితుత్నని ఊరియాతో 

అనగా ఊరియా నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళి ల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 
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2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 6:33 => వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

సామెతలు 6:34 => భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు 

అటిట్వాడు కనికరపడడు. 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

సామెతలు 7:9 => వాడు జారసతరీ సందుదగగ్రనునన్ వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని యింటి మారగ్మున 

నడుచుచుండెను. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 
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కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 94:7 => విధవరాండర్ను పరదేశులను చంపుచునాన్రు తండిర్లేనివారిని హతము 

చేయుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

యెహెజేక్లు 9:9 => ఆయన నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలు వారి యొకక్యు యూదావారి 

యొకక్యు దోషము బహు ఘోరముగా ఉనన్ది; వారు యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెననియు ఆయన 

మముమ్ను కానడనియు ననుకొని, దేశమును హతయ్తోను పటట్ణమును తిరుగుబాటుతోను 

నింపియునాన్రు. 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

ఆదికాండము 38:15 => యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కపుప్కొనినందున వేశయ్ 

అనుకొని 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:29 => ఇశార్యేలు రాజునేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్మునకు 

పోవుదును, నీవు నీ వసత్రములనే ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము 

వేసికొనెను, తరువాత వారు యుదధ్మునకు పోయిరి. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 
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లూకా 12:3 => అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు 

గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది మిదెద్లమీద చాటింపబడును. 

వచనము 18 

జలములమీద వారు తేలికగా కొటుట్కొనిపోవుదురు వారి సావ్సథ్య్ము భూమిమీద శాపగర్సత్ము 

దార్క్షతోటల మారగ్మున వారు ఇకను నడువరు. 

నిరగ్మకాండము 22:2 => దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల 

అందువలన రకాత్పరాధముండదు. 

నిరగ్మకాండము 22:3 => సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి 

రకాత్పరాధముండును; వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల 

వాడు దొంగతనము చేసినందున అమమ్బడవలెను. 

యెహెజేక్లు 12:5 => వారు చూచుచుండగా గోడకు కనన్మువేసి నీ సామగిర్ని తీసికొని దాని దావ్రా 

బయలుదేరుము 

యెహెజేక్లు 12:6 => వారు చూచుచుండగా రాతిర్యందు మూట భుజముమీద పెటుట్కొని నేల 

కనబడకుండ నీ ముఖము కపుప్కొని దానిని కొనిపొముమ్, నేను ఇశార్యేలీయులకు నినున్ సూచనగా 

నిరణ్యించితిని. 

యెహెజేక్లు 12:7 => 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 => మరియు వారిలో పర్ధానుడగువాడు రాతిర్యందు సామగిర్ని భుజముమీద 

పెటుట్కొని తానే మోసికొనిపోవుటకై తన సామగిర్ని బయటికి తెచుచ్కొనవలెనని గోడకు కనన్మువేసి నేల 

చూడకుండ ముఖము కపుప్కొనిపోవును 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

Page  of 1249 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:13 => సమసత్మును ఖండింపబడి వెలుగుచేత పర్తయ్క్షపరచబడును; 

పర్తయ్క్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

వచనము 19 

అనావృషిట్చేతను ఉషణ్ముచేతను మంచునీళుల్ ఎగసిపోవునటుల్ పాతాళము పాపము చేసినవారిని 

పటుట్కొనును. 

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  
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యిరిమ్యా 2:26 => దొరికిన దొంగ సిగుగ్పడునటుల్ ఇశార్యేలు కుటుంబము వారు సిగుగ్పడుదురు 

నీవు మా తండిర్వని మార్నుతోను నీవే ననున్ పుటిట్ంచితివని రాతితోను చెపుప్చు, వారును వారి 

రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును అవమానము నొందుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

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

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

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

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

యెహెజేక్లు 12:6 => వారు చూచుచుండగా రాతిర్యందు మూట భుజముమీద పెటుట్కొని నేల 

కనబడకుండ నీ ముఖము కపుప్కొని దానిని కొనిపొముమ్, నేను ఇశార్యేలీయులకు నినున్ సూచనగా 

నిరణ్యించితిని. 
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హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

వచనము 20 

కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి ఎపుప్డును 

జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 58:7 => పారు నీళల్వలె వారు గతించిపోవుదురు అతడు తన బాణములను సంధింపగా అవి 

తునాతునకలైపోవును.  

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

యెషయా 23:10 => తరీ ష్షు కుమారీ, నీ దేశమునకిక నడికటుట్ లేకపోయెను నైలునది 

పర్వహించునటుల్ దానిమీద పర్వహించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 69:22 => వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు 

అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 

వచనము 21 

వారు పిలల్లు కనని గొడార్ండర్ను బాధపెటుట్దురు విధవరాండర్కు మేలుచేయరు. 

యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 

యోబు 6:16 => మంచుగడ డ్లుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా 

కనబడును 

యోబు 6:17 => వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి 

ఆరిపోవును. 

యోబు 21:23 => ఒకడు తన కడవలలో పాలు నిండియుండగను తన యెముకలలో మూలుగ 

బలిసియుండగను 

యోబు 21:32 => వారు సమాధికి తేబడుదురు సమాధి శర్దధ్గా కావలి కాయబడును 
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యోబు 21:33 => పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు 

వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 

యోబు 21:34 => మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో 

మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ జూచెదరు? 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

కీరత్నలు 58:8 => వారు కరగిపోయిన నతత్వలె నుందురు సూరుయ్ని చూడని గరభ్సార్వమువలె 

నుందురు. 

కీరత్నలు 58:9 => మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను 

ఆయన దాని నెగరగొటుట్చునాన్డు,  

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

భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధికి కరగి నశించుదురు గాక.  

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

పర్సంగి 9:4 => బర్దికియుండువారితో కలిసిమెలిసి యునన్వారికి ఆశ కలదు; చచిచ్న 

సింహముకంటె బర్దికియునన్ కుకక్ మేలు గదా. 

పర్సంగి 9:5 => బర్దికియుండువారు తాము చతుత్రని ఎరుగుదురు. అయితే చచిచ్నవారు ఏమియు 

ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడియునన్ది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు. 

పర్సంగి 9:6 => వారిక పేర్మింపరు, పగ పెటుట్కొనరు, అసూయపడరు, సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

వాటిలో దేనియందును వారికిక నెపప్టికిని వంతు లేదు. 

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

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 
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లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

వచనము 22 

ఆయన తన బలముచేతను బలవంతులను కాపాడుచునాన్డు కొందరు పార్ణమునుగూరిచ్ ఆశ 

విడిచినను వారు మరల బాగుపడుదురు. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

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

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

పర్సంగి 8:10 => మరియు దుషుట్లు కర్మముగా పాతిపెటట్బడి విశార్ంతి నొందుటయు, నాయ్యముగా 

నడుచుకొనన్వారు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు దూరముగా కొనిపోబడి పటట్ణసుథ్లవలన మరువ బడి 

యుండుటయు నేను చూచితిని; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

యెషయా 26:14 => చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని 

దండించి నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచివేసితివి. 

యోబు 14:7 => వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగురుచ్ననియు దానికి లేతకొమమ్లు 

వేయుననియు నమమ్కము కలదు. 

యోబు 14:8 => దాని వేరు భూమిలో పాతదై పోయినను దాని అడుగుమొదుద్ మంటిలో 

చీకిపోయినను 

యోబు 14:9 => నీటి వాసన మాతర్ముచేత అది చిగురుచ్ను లేత మొకక్వలె అది కొమమ్లు వేయును. 
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యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

వచనము 23 

ఆయన వారికి అభయమును దయచేయును గనుక వారు ఆధారము నొందుదురు ఆయన వారి 

మారగ్ముల మీద తన దృషిట్నుంచును 
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1 సమూయేలు 1:6 => యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్ హేతువును బటిట్, ఆమె 

వైరియగు పెనినాన్ ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:7 => ఎలాక్నా ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయుచునుండగా హనాన్ యెహోవా 

మందిరమునకు పోవునపుడెలల్ అది ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచెను గనుక ఆమె భోజనము చేయక 

ఏడుచ్చు వచెచ్ను. 

యోబు 24:3 => తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా 

తీసికొందురు 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

పర్సంగి 8:14 => వయ్రథ్మైనది మరియొకటి సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది, అదేమనగా భకిత్హీనులకు 

జరిగినటుల్గా నీతిమంతులలో కొందరికి జరుగుచునన్ది; నీతిమంతులకు జరిగినటుల్గా భకిత్హీనులలో 

కొందరికి జరుగుచునన్ది; ఇదియును వయ్రథ్మే అని నేననుకొంటిని. 

వచనము 24 

వారు హెచిచ్ంపబడినను కొంతసేపటికి లేకపోవుదురు వారు హీనసిథ్తిలో చొచిచ్ ఇతరులందరివలె 

తోర్యబడుదురు, పండిన వెనున్లవలె కోయబడుదురు. 
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ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

ఎసేత్రు 3:10 => రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు 

హామానున కిచిచ్ 

దానియేలు 6:4 => అందుకా పర్ధానులును అధిపతులును రాజయ్పాలన విషయములో 

దానియేలుమీద ఏదైన ఒక నింద మోపవలెనని యుండి తగిన హేతువు కనిపెటుట్చుండిరి గాని 

దానియేలు నమమ్కసుథ్డై యే నేరమైనను ఏ తపప్యినను చేయువాడు కాడు గనుక దానియేలులో 

తపప్యినను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి.  

దానియేలు 6:5 => అందుకా మనుషుయ్లు అతని దేవుని పదధ్తి విషయమందేగాని మరి ఏ 

విషయమందును అతనిలో లోపము కనుగొనలేమనుకొనిరి. 

దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

దానియేలు 6:8 => మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి ననుసరించి సిథ్రమగు 

శాసనముగా ఉండునటుల్ దానిమీద సంతకము చేయుమని మనవి చేసిరి. 
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దానియేలు 6:9 => కాగా రాజగు దరాయ్వేషు శాసనము వార్యించి సంతకము చేసెను. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

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

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళి ల్ 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

వచనము 25 

ఇపుప్డు ఈలాగు జరుగనియెడల నేను అబదిధ్కుడనని రుజువు పరచువాడెవడు? నా మాటలు వటిట్వని 

దృషాట్ంతపరచువాడెవడు? 
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కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 73:10 => వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృదిధ్గా చేయుదురు. 

కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:12 => ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్ 

చేసికొందురు. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  
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యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

యెషయా 10:10 => విగర్హములను పూజించు రాజయ్ములు నాచేతికి చికిక్నవి గదా? వాటి 

విగర్హములు యెరూషలేము షోమోర్నుల విగర్హములకంటె ఎకుక్వైనవి గదా? 

యెషయా 10:11 => షోమోర్నునకును దాని విగర్హములకును నేను చేసినటుల్ యెరూషలేమునకును 

దాని విగర్హములకును చేయకపోదునా అనెను. 

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

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 12:18 => నా కొటుల్ విపిప్, వాటికంటె గొపప్వాటిని కటిట్ంచి, అందులో నా ధానయ్మంతటిని, 

నా ఆసిత్ని సమకూరుచ్కొని 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 
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లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

సామెతలు 25:21 => నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము 

దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 
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సామెతలు 25:22 => అటుల్ చేయుటచేత వాని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు యెహోవా 

అందుకు నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

సామెతలు 25:23 => ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

ఆమోసు 8:7 => యాకోబు యొకక్ అతిశయాసప్దము తోడని యెహోవా పర్మాణము 

చేయునదేమనగా వారి కిర్యలను నేనెనన్డును మరువను. 

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 
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యోబు 

అధాయ్యము 25	
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వచనము 1 

అపుప్డు షూహీయుడైన బిలద్దు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను  

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 
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యోబు 8:22 => అయితే ఇంకను ఆయన నీకు నోటినిండ నవువ్ కలుగజేయును. పర్హరష్ముతో నీ 

పెదవులను నింపును. 

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

యెషయా 17:6 => అయినను ఒలీవచెటుల్ దులుపగా పైకొమమ్ చివరను రెండు మూడు పండుల్ 

మిగిలియుండునటుల్ ఫలభరితమైన చెటుట్న వాలు కొమమ్లయందు మూడు నాలుగు పండుల్ 

మిగిలియుండునటుల్ దానిలో పరిగె పండుల్ండునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

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

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

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

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

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

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

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:19 => కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను 

కోసి, దేవుని కోపమను దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 
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పర్కటన 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

వచనము 2 

అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త సథ్లములలో సమాధానము 

కలుగజేయును. 

యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడ డ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 
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యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

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

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

వచనము 3 

ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను ఉదయింపకుండునా? 

యోబు 18:1 => అపుప్డు షూహీయుడైన బిలద్దు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

వచనము 4 

నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు 

కాగలడు?  

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  
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యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

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

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 9:5 => వాటికి తెలియకుండ పరవ్తములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగర్తకలిగి వాటిని 

బోరల్దోయువాడు ఆయనే  

యోబు 9:6 => భూమిని దాని సథ్లములోనుండి కదలించువాడు ఆయనే దాని సత్ంభములు 

అదరచేయువాడు ఆయనే 

యోబు 9:7 => ఉదయింపవదద్ని ఆయన సూరుయ్నికి ఆజాఞ్పింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన 

నక్షతర్ములను మరుగుపరచును. 

యోబు 9:8 => ఆయన ఒకక్డే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముదర్ తరంగములమీద 

ఆయన నడుచుచునాన్డు. 

యోబు 9:9 => ఆయన సావ్తి మృగశీరష్ము కృతిత్క అనువాటిని దకిష్ణ నక్షతర్రాసులను చేసినవాడు. 

యోబు 9:10 => ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

ఆయన చేయుచునాన్డు. 

యోబు 26:5 => జలములకిర్ందను వాటి నివాసులకిర్ందను ఉండు పేర్తలు విలవిలలాడుదురు. 

యోబు 26:6 => ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా 

నునన్ది. 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 26:9 => దానిమీద మేఘమును వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసనపు కాంతిని 

మరుగుపరచెను. 
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యోబు 26:10 => వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 

యోబు 26:11 => ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

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

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

యోబు 40:13 => కనబడకుండ వారినందరిని బూడిదెలో పాతిపెటుట్ము సమాధిలో వారిని 

బంధింపుము. 

యోబు 40:14 => అపుప్డు నీ దకిష్ణహసత్మే నినున్ రకిష్ంపగలదని నేను నినున్గూరిచ్ ఒపుప్కొనెదను. 

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

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

కీరత్నలు 99:2 => సీయోనులో యెహోవా మహోనన్తుడు జనములనిన్టిపైన ఆయన 

హెచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 99:3 => భయంకరమైన నీ గొపప్ నామమును వారు సుత్తించెదరు. యెహోవా పరిశుదుధ్డు. 

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

శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘనమైనదాయెను. 

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

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

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  
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దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

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

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

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

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

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

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

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

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

ఉజీజ్ వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  
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2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

యోబు 16:19 => ఇపుప్డు నాకు సాకిష్యైనవాడు పరలోకములోనునాన్డు నా పక్షముగా సాక్షయ్ము 

పలుకువాడు పరమందునాన్డు. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

వచనము 5 

ఆయన దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు కాడు నక్షతర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 

Page  of 1273 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

కీరత్నలు 148:3 => సూరయ్చందుర్లారా, ఆయనను సుత్తించుడి కాంతిగల నక్షతర్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

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

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

మతత్యి 26:53 => ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల 

ఆయన పండెర్ండు సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

ఆదికాండము 1:3 => దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 
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ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 

వేరుపరచెను. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:15 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై 

యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

కీరత్నలు 19:5 => అతడు తన అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండిల్ కుమారునివలె ఉనాన్డు 

శూరుడు పరుగెతత్ నులల్సించునటుల్ తన పథమునందు పరుగెతత్ నులల్సించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 19:6 => అతడు ఆకాశమున ఈ దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు దానిచుటుట్ తిరిగి 

వచుచ్చునాన్డు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

1 రాజులు 18:15 => ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గానీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా 

యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నీవు నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవిచేయగా 

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 

కీరత్నలు 19:6 => అతడు ఆకాశమున ఈ దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు దానిచుటుట్ తిరిగి 

వచుచ్చునాన్డు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 

వచనము 6 

మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన దృషిట్కి పవితుర్డు 

కానేరడు గదా. 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 4:18 => ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు 

కనుగొనుచునాన్డు. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 

Page  of 1276 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

యోబు 14:3 => అటిట్వానిమీద నీవు కనుదృషిట్ యుంచియునాన్వు తీరుప్ నొందుటకై ననున్ నీ 

యెదుటికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

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

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 
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1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

ఆదికాండము 5:3 => ఆదాము నూటముపప్ది యేండుల్ బర్దికి తన పోలికెగా తన సవ్రూపమున 

కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

లేవీయకాండము 12:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒక సతరీ గరభ్వతియై మగపిలల్ను 

కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను ముటుట్దై కడగానుండు 

దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

సామెతలు 20:9 => నా హృదయమును శుదధ్పరచుకొనియునాన్ను పాపము పోగొటుట్కొని 

పవితుర్డనైతిననుకొనదగిన వాడెవడు? 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 
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మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

లూకా 18:19 => అందుకు యేసు నేను సతుప్రుషుడనని యేల చెపుప్చునాన్వు? దేవుడొకక్డే తపప్ 

మరి ఎవడును సతుప్రుషుడు కాడు. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

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

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 
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యోబు 

అధాయ్యము 26	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అపుప్డు యోబు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

2 కొరిందీయులకు 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని 

మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

యోబు 4:18 => ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు 

కనుగొనుచునాన్డు. 

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 
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యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

వచనము 2 

శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని 

మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

యోబు 4:18 => ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు 

కనుగొనుచునాన్డు. 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

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

చూడుము. 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

యెషయా 40:17 => ఆయన దృషిట్కి సమసత్ జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన దృషిట్కి అవి 

అభావముగాను శూనయ్ముగాను ఎంచబడును. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

హెబీర్యులకు 2:6 => అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈలాగున దృఢముగా సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు నీవు 

మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? 

వచనము 3 

జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా వివరించితివి? 

యోబు 15:3 => వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత 

వాదింపదగునా? 

వచనము 4 

నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి బయలుదేరినది? 
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యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

1 రాజులు 18:27 => మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; 

వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, 

వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

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

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

యెషయా 41:5 => దీవ్పములు చూచి దిగులుపడుచునన్వి భూదిగంతములు వణకుచునన్వి జనులు 

వచిచ్ చేరుచునాన్రు 
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యెషయా 41:6 => వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసికొందురు ధైరయ్ము వహించుమని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 41:7 => అతుకుటనుగూరిచ్ అది బాగుగా ఉనన్దని చెపిప్ శిలిప్ కంసాలిని 

పోర్తాస్హపరచును సుతెత్తో నునుపుచేయువాడు దాగలిమీద కొటుట్వానిని పోర్తాస్హపరచును 

విగర్హము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని బిగించును.  

1 సమూయేలు 28:20 => సమూయేలు మాటలకు సౌలు బహు భయమొంది వెంటనే నేలను 

సాషాట్ంగపడి దివారాతర్ము భోజనమేమియు చేయక యుండినందున బలహీనుడాయెను. 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

వచనము 5 

జలములకిర్ందను వాటి నివాసులకిర్ందను ఉండు పేర్తలు విలవిలలాడుదురు. 

యోబు 6:13 => నాలో తార్ణ యేమియు లేదు గదా. శకిత్ ననున్ బొతిత్గా విడిచిపోయెను గదా. 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 
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యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 17:10 => మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను 

నాకు కనబడడు. 

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

యోబు 32:12 => మీరు చెపిప్నవాటికి బహు జాగర్తత్గా చెవి ఇచిచ్తిని అయితే మీలో ఎవరును 

యోబును ఖండింపలేదు ఎవరును అతని మాటలకు పర్తుయ్తత్రమియయ్లేదు. 

యోబు 32:13 => కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని 

జయింపనేరరనియు మీరు పలుకకూడదు. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 
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కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

కీరత్నలు 71:16 => పర్భువైన యెహోవాయొకక్ బలవతాక్రయ్ములనుబటిట్ నేను వరిణ్ంప 

మొదలుపెటెట్దను నీ నీతినిమాతర్మే నేను వరిణ్ంచెదను. 

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

సామెతలు 8:8 => నా నోటి మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను 

లేదు 

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

వచనము 6 

ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా నునన్ది. 
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యోబు 20:3 => నాకు అవమానము కలుగజేయు నిందను నేను వినన్ందుకు నా మనోవివేకము 

తగిన పర్తుయ్తత్రము సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

1 యోహాను 4:2 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని, యే ఆతమ్ ఒపుప్కొనునో అది దేవుని 

సంబంధమైనది;  

1 యోహాను 4:3 => యే ఆతమ్ యేసును ఒపుప్కొనదో అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు; దీనిని 

బటిట్యే దేవుని ఆతమ్ను మీరెరుగుదురు. కీర్సుత్విరోధి ఆతమ్ వచుచ్నని మీరు వినిన సంగతి ఇదే; 

యిదివరకే అది లోకములో ఉనన్ది. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  
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పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళి ల్ 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

వచనము 7 

శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను శూనయ్ముపైని భూమిని 

వేర్లాడచేసెను. 

యోబు 41:1 => నీవు మకరమును గాలముతో బయటికి లాగగలవా? దాని నాలుకకు తార్డువేసి 

లాగగలవా? 

యోబు 41:2 => నీవు దాని ముకుక్గుండ సూతర్ము వేయగలవా? దాని దవడకు గాలము 

ఎకిక్ంపగలవా? 

యోబు 41:3 => అది నీతో వినన్పములు చేయునా? మృదువైన మాటలు నీతో పలుకునా? 

యోబు 41:4 => నీవు శాశవ్తముగా దానిని దాసునిగా చేసికొనునటుల్ అది నీతో నిబంధన 

చేయునా? 

యోబు 41:5 => నీవు ఒక పిటట్తో ఆటలాడునటుల్ దానితో ఆటలాడెదవా? నీ కనయ్కలు ఆడుకొనుటకై 

దాని కటిట్వేసెదవా? 

యోబు 41:6 => బెసత్వారు దానితో వాయ్పారము చేయుదురా? వారు దానిని తునకలు చేసి 

వరత్కులతో వాయ్పారము చేయుదురా? 

యోబు 41:7 => దాని ఒంటినిండ ఇనుప శూలములు గుచచ్గలవా? దాని తలనిండ చేప అలుగులు 

గుచచ్గలవా? 

యోబు 41:8 => దానిమీద నీ చెయియ్ వేసి చూడుము దానితో కలుగు పోరు నీవు జాఞ్పకము 

చేసికొనినయెడల నీవు మరల ఆలాగున చేయకుందువు.  
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యోబు 41:9 => దాని చూచినపుప్డు మనుషుయ్లు దానిని వశపరచుకొందుమనన్ ఆశ విడిచెదరు 

దాని పొడ చూచిన మాతర్ముచేతనే యెవరికైనను గుండెలు అవిసిపోవును గదా.  

యోబు 41:10 => దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

యోబు 41:12 => దాని అవయవములనుగూరిచ్యైనను దాని మహా బలమునుగూరిచ్యైనను దాని 

చకక్ని తీరునుగూరిచ్యైనను పలుకక మౌనముగా నుండను.  

యోబు 41:13 => ఎవడైన దాని పై కవచమును లాగివేయగలడా? దాని రెండు దవడల నడిమికి 

ఎవడైన రాగలడా? 

యోబు 41:14 => దాని ముఖదావ్రములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళల్చుటుట్ భయకంపములు 

కలవు 

యోబు 41:15 => దాని గటిట్పొలుసులు దానికి అతిశయాసప్దము ఎవరును తీయలేని ముదర్చేత 

అవి సంతనచేయబడి యునన్వి.  

యోబు 41:16 => అవి ఒకదానితో ఒకటి హతుత్కొని యునన్వి. వాటి మధయ్కు గాలి యేమాతర్మును 

జొరనేరదు. 

యోబు 41:17 => ఒకదానితో ఒకటి అతకబడి యునన్వి భేదింప శకయ్ము కాకుండ అవి 

యొకదానితో నొకటి కలిసికొని యునన్వి.  

యోబు 41:18 => అది తుమమ్గా వెలుగు పర్కాశించును దాని కనున్లు ఉదయకాలపు కనురెపప్లవలె 

నునన్వి 

యోబు 41:19 => దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును అగిన్ కణములు దానినుండి లేచును. 

యోబు 41:20 => ఉడుకుచునన్ కాగులోనుండి, జముమ్మంటమీద కాగుచునన్ బానలోనుండి పొగ 

లేచునటుల్ దాని నాసికారంధర్ములలోనుండి లేచును. 

యోబు 41:21 => దాని ఊపిరి నిపుప్లను రాజబెటుట్ను దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును 
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యోబు 41:22 => దాని మెడ బలమునకు సాథ్నము భయము దానియెదుట తాండవమాడుచుండును 

యోబు 41:23 => దాని పర్కక్లమీద మాంసము దళముగా ఉనన్ది అది దాని ఒంటిని గటిట్గా 

అంటియునన్ది అది ఊడి రాదు. 

యోబు 41:24 => దాని గుండె రాతివలె గటిట్గా నునన్ది అది తిరుగటి కిర్ంది దిమమ్ంత కఠినము. 

యోబు 41:25 => అది లేచునపుప్డు బలిషుఠ్లు భయపడుదురు అధిక భయముచేత వారు 

మైమరతురు. 

యోబు 41:26 => దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే ఈటెలైనను బాణములైనను 

పంటర్కోలలైనను అకక్రకు రావు. 

యోబు 41:27 => ఇది ఇనుమును గడిడ్పోచగాను ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కఱఱ్గాను ఎంచును. 

యోబు 41:28 => బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 

యోబు 41:29 => దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి 

నవువ్ను. 

యోబు 41:30 => దాని కిర్ందిభాగములు కరుకైన చిలల్పెంకులవలె ఉనన్వి. అది బురదమీద 

నురిపిడికొయయ్వంటి తన దేహమును పరచుకొనును. 

యోబు 41:31 => కాగు మసలునటుల్ మహాసముదర్మును అది పొంగజేయును సముదర్మును 

తైలమువలె చేయును. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

యోబు 41:33 => అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు. 

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 
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కీరత్నలు 104:25 => అదిగో విశాలమైన మహాసముదర్ము అందులో లెకక్లేని జలచరములు 

దానిలో చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులునన్వి.  

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

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

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

యెహెజేక్లు 29:4 => నేను నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి, నీ నదులలోనునన్ చేపలను నీ 

పొలుసులకు అంటజేసి, నైలులోనుండి నినున్ను నీ పొలుసులకు అంటిన నైలు చేపలనిన్టిని బయటికి 

లాగెదను.  

యెహెజేక్లు 29:5 => నినున్ను నైలునది చేపలనిన్టిని అరణయ్ములో పారబోసెదను, ఎతుత్వాడును 

కూరుచ్వాడును లేక నీవు తెరపనేలమీద పడుదువు, అడవిమృగములకును ఆకాశపకుష్లకును 

ఆహారముగా నిచెచ్దను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

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

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

యోబు 36:24 => మనుషుయ్లు కీరిత్ంచిన ఆయన కారయ్మును మహిమపరచుటకై నీవు 

జాగర్తత్పడుము. 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 
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పర్సంగి 11:5 => చూలాలి గరబ్మందు ఎముకలు ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే 

తోర్వను వచుచ్నో నీవెరుగవు, ఆలాగునే సమసత్మును జరిగించు దేవుని కిర్యలను నీవెరుగవు. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

వచనము 8 

వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను బంధించెను. 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

సామెతలు 15:11 => పాతాళమును అగాధకూపమును యెహోవాకు కనబడుచునన్వి నరుల 

హృదయములు మరి తేటగా ఆయనకు కనబడును గదా? 

యెషయా 14:9 => నీవు పర్వేశించుచుండగానే నినున్ ఎదురొక్నుటకై కిర్ంద పాతాళము నీ విషయమై 

కలవరపడుచునన్ది. అది నినున్ చూచి పేర్తలను రేపుచునన్ది భూమిలో పుటిట్న సమసత్ శూరులను 

జనముల రాజులనందరిని వారి వారి సింహాసనములమీదనుండి లేపుచునన్ది  

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 
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యోబు 28:22 => మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును 

అనును. 

కీరత్నలు 88:10 => మృతులకు నీవు అదుభ్తములు చూపెదవా? పేర్తలు లేచి నినున్ సుత్తించెదరా?

(సెలా.) 

యోబు 37:14 => యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అదుభ్తకిర్యలను 

ఆలోచింపుము. 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

కీరత్నలు 88:11 => సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశావ్సయ్తను 

ఎవరైన చెపుప్కొందురా? 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

వచనము 9 

దానిమీద మేఘమును వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసనపు కాంతిని మరుగుపరచెను. 

యోబు 9:8 => ఆయన ఒకక్డే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముదర్ తరంగములమీద 

ఆయన నడుచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 1:2 => భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 
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కీరత్నలు 24:2 => ఆయన సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను పర్వాహజలములమీద దాని 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

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

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

సామెతలు 8:24 => పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

సామెతలు 8:26 => భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేలమటిట్ని రవంతయు 

సృషిట్ంపకమునుపు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  
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యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 89:12 => ఉతత్ర దకిష్ణములను నీవే నిరిమ్ంచితివి. తాబోరు హెరోమ్నులు నీ నామమునుబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 136:6 => ఆయన భూమిని నీళల్మీద పరచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

యెషయా 44:24 => గరభ్మునుండి నినున్ నిరిమ్ంచిన నీ విమోచకుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

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

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 
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వచనము 10 

వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 
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యోబు 37:12 => ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు నివాసయోగయ్మైన భూగోళము మీద 

మెరుపును మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి ఆజాఞ్పించునది యావతుత్ను అవి 

నెరవేరుచ్ను  

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

యోబు 37:14 => యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అదుభ్తకిర్యలను 

ఆలోచింపుము. 

యోబు 37:15 => దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని యెటుల్ తీరామ్నము చేయునో నీకు 

తెలియునా? 

యోబు 37:16 => మేఘములను తేల చేయుటయు పరిపూరణ్జాఞ్నము గలవాని మహా కారయ్ములును 

నీకు తెలియునా? 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యోబు 28:11 => నీళుల్ ఓడిగిలిపోకుండ వారు జలధారలకు గటుట్ కటుట్దురు మరుగైయునన్ 

వసుత్వును వారు వెలుగులోనికి తెపిప్ంచుదురు 

యోబు 37:16 => మేఘములను తేల చేయుటయు పరిపూరణ్జాఞ్నము గలవాని మహా కారయ్ములును 

నీకు తెలియునా? 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

వచనము 11 
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ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 

నిరగ్మకాండము 20:21 => పర్జలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడునన్ ఆ గాఢాంధకారమునకు 

సమీపింపగా 

నిరగ్మకాండము 33:20 => మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ 

చూచి బర్దుకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 33:21 => మరియు యెహోవా ఇదిగో నా సమీపమున ఒక సథ్లమునన్ది, నీవు ఆ 

బండమీద నిలువవలెను. 

నిరగ్మకాండము 33:22 => నా మహిమ నినున్ దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్ ఉంచి, 

నినున్ దాటి వెళుల్వరకు నాచేతితో నినున్ కపెప్దను; 

నిరగ్మకాండము 33:23 => నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని 

నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:3 => ఏ నరుడును నీతో ఈ కొండకు రాకూడదు; ఏ నరుడును ఈ కొండమీద 

ఎకక్డనైనను కనబడకూడదు; ఈ కొండయెదుట గొఱఱ్లైనను ఎదుద్లైనను మేయకూడదని సెలవిచెచ్ను.  

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  
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హబకూక్కు 3:5 => ఆయనకు ముందుగా తెగుళుల్ నడుచుచునన్వి ఆయన పాదముల వెంట అగిన్ 

మెరుపులు వచుచ్చునన్వి 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

యోబు 36:32 => ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన 

దానికి ఆజాఞ్పించును 

యోబు 37:21 => ఉనన్తమైన మేఘములలో పర్కాశించు ఎండ యిపుప్డు కనబడకయునన్ను గాలి 

మేఘములను పోగొటిట్ దాని తేటగా కనుపరచును. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

వచనము 12 

తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును పగులగొటుట్ను. 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 33:7 => సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటల్లో 

కూరుచ్వాడు ఆయనే. 
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కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

ఆదికాండము 8:22 => భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును 

శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో 

అనుకొనెను. 

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

వచనము 13 

ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన హసత్ము పారిపోవు మహా 

సరప్మును పొడిచెను. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

హగగ్యి 2:21 => యూదా దేశపు అధికారియగు జెరుబాబ్బెలుతో ఇటల్నుము ఆకాశమును భూమిని 

నేను కంపింపజేయుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12:26 => అపుప్డాయన శబద్ము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుప్డు 

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 
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2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 

2 సమూయేలు 22:8 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరమండలపు పునాదులు వణకెను 

ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను. 

యోబు 9:6 => భూమిని దాని సథ్లములోనుండి కదలించువాడు ఆయనే దాని సత్ంభములు 

అదరచేయువాడు ఆయనే 

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 114:7 => భూమీ, పర్భువు సనిన్ధిని యాకోబు దేవుని సనిన్ధిని వణకుము 

వచనము 14 

ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది మికిక్లి మెలల్నైన 

గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది గర్హింపగలవాడెవడు? 

నిరగ్మకాండము 14:21 => మోషే సముదర్మువైపు తన చెయియ్ చాపగా యెహోవా ఆ రాతిర్ అంతయు 

బలమైన తూరుప్గాలిచేత సముదర్మును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:22 => నీళుల్ విభజింపబడగా ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన 

నేలమీద నడిచిపోయిరి. ఆ నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను వారికి గోడవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 14:23 => ఐగుపీత్యులును ఫరో గుఱఱ్ములును రథములును రౌతులును వారిని 

తరిమి సముదర్ మధయ్మున చేరిరి. 
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నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:26 => అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల 

మీదికిని వారి రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 14:27 => మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు 

సముదర్ము అధిక బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. 

అపుప్డు యెహోవా సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 14:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలను సముదర్ము మధయ్నునన్పుప్డు ఆ 

నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను గోడవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 14:30 => ఆ దినమున యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను 

రకిష్ంచెను. ఇశార్యేలీయులు చచిచ్న ఐగుపీత్యులను సముదర్తీరమున చూచిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 74:13 => నీ బలముచేత సముదర్మును పాయలుగా చేసితివి జలములలో భుజంగముల 

శిరసుస్లను నీవు పగులగొటిట్తివి. 
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కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషుఠ్డు  

కీరత్నలు 114:2 => యూదా ఆయనకు పరిశుదధ్సథ్లమాయెను ఇశార్యేలు ఆయనకు 

రాజయ్మాయెను. 

కీరత్నలు 114:3 => సముదర్ము దానిని చూచి పారిపోయెను యొరాద్ను నది వెనుకకు మళె ల్ను. 

కీరత్నలు 114:4 => కొండలు పొటే ట్ళల్వలెను గుటట్లు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులువేసెను. 

కీరత్నలు 114:5 => సముదర్మా, నీవు పారిపోవుటకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? యొరాద్నూ, నీవు 

వెనుకకు మళుల్టకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? 

కీరత్నలు 114:6 => కొండలారా, మీరు పొటే ల్ళల్వలెను గుటట్లారా, మీరు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులు 

వేయుటకు మీకేమి సంభవించినది?  

కీరత్నలు 114:7 => భూమీ, పర్భువు సనిన్ధిని యాకోబు దేవుని సనిన్ధిని వణకుము 

యెషయా 51:15 => నేను నీ దేవుడనైన యెహోవాను సముదర్ముయొకక్ కెరటములు ఘోషించునటుల్ 

దాని రేపువాడను నేనే. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  
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యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

కీరత్నలు 89:9 => సముదర్పు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునపుప్డు నీవు 

వాటిని అణచివేయుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 89:10 => చంపబడినదానితో సమానముగా నీవు రహబును, ఐగుపుత్ను నలిపివేసితివి నీ 

బాహుబలముచేత నీ శతుర్వులను చెదరగొటిట్తివి.  

యెషయా 51 :9 => యెహోవా బాహువా , లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగుకొముమ్ 

పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచినటుల్ లెముమ్ రాహాబును తుతుత్నియలుగా 

నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?  

యోబు 9:10 => ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

ఆయన చేయుచునాన్డు. 

యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 
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యోబు 

అధాయ్యము 27	
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వచనము 1 

యోబు ఇంకను ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

ఆదికాండము 1:2 => భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 33:7 => సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటల్లో 

కూరుచ్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 74:13 => నీ బలముచేత సముదర్మును పాయలుగా చేసితివి జలములలో భుజంగముల 

శిరసుస్లను నీవు పగులగొటిట్తివి. 

కీరత్నలు 74:14 => మకరముయొకక్ శిరసుస్ను నీవు ముకక్లుగా గొటిట్తివి అరణయ్వాసులకు దానిని 

ఆహారముగా ఇచిచ్తివి. 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 
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ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

యోబు 40:19 => అది దేవుడు సృషిట్ంచినవాటిలో గొపప్ది దాని సృజించినవాడే దాని ఖడగ్మును 

దానికిచెచ్ను. 

వచనము 2 

నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా నాసికారంధర్ములలో 

ఉండుటనుబటిట్యు 

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

యోబు 11:9 => దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడలుప్ సముదర్ముకంటె 

అధికమైనది 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

కీరత్నలు 145:3 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము నొందదగినవాడు 

ఆయన మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది  

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  
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యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

1 కొరిందీయులకు 13:11 => నేను పిలల్వాడనై యునన్పుప్డు పిలల్వానివలె మాటలాడితిని, 

పిలల్వానివలె తలంచితిని, పిలల్వానివలె యోచించితిని. ఇపుప్డు పెదద్వాడనై పిలల్వాని చేషట్లు 

మానివేసితిని. 

1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  
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ఆదికాండము 1:2 => భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 33:23 => నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని 

నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 36:26 => ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన 

సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్నలు 106:2 => యెహోవా పరాకర్మ కారయ్ములను ఎవడు వరిణ్ంపగలడు? ఆయన కీరిత్ 

యంతటిని ఎవడు పర్కటింపగలడు? 

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  
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యోహాను 21:25 => యేసు చేసిన కారయ్ములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పర్తిదానిని 

వివరించి వార్సినయెడల అటుల్ వార్యబడిన గర్ంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు 

తోచుచునన్ది. 

వచనము 3 

నా నాయ్యమును పోగొటిట్న దేవుని జీవముతోడు నా పార్ణమును వాయ్కులపరచిన సరవ్శకుత్నితోడు 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:3 => గనుక అతడు ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు కుమారుడైన 

బిలాముకు వచిచ్న దేవోకిత్ కనున్లు తెరచినవానికి వచిచ్న దేవోకిత్. దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్. 

సంఖాయ్కాండము 24:15 => ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచిచ్న 

దేవోకిత్. కనున్లు తెరచినవానికి వచిచ్న దేవోకిత్. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

సామెతలు 26:7 => కుంటివాని కాళుల్ పటుట్లేక యునన్టుల్ మూరు ఖ్ల నోట సామెత పాటి లేకుండును 

యోబు 29:1 => యోబు ఇంకొకసారి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

మీకా 2:4 => ఆ దినమున జనులు మిముమ్ను గురించి బహుగా అంగలారుచ్చు సామెత నెతుత్దురు. 

వారు చెపుప్ సామెత ఏదనగా మనము బొతిత్గా చెడిపోయి యునాన్మనియు, ఆయన నా జనుల 

సావ్సథ్య్మును అనుయ్లకిచిచ్యునాన్డనియు , మనయొదద్ నుండకుండ ఆయన దానిని 

తీసివేసెసేయనియు,మన భూములను తిరుగబడినవారికి ఆయన విభజించియునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు అనుకొను చునన్టుల్ జనులు చెపుప్కొందురు.  
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వచనము 4 

నిశచ్యముగా నా పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదు నా నాలుక మోసము నుచచ్రించుటలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 14:21 => అయితే నా జీవముతోడు, భూమి అంతయు యెహోవా మహిమతో 

నిండుకొనియుండును. 

రూతు 3:13 => ఈ రాతిర్ యుండుము; ఉదయమున అతడు నీకు బంధువుని ధరమ్ము 

జరిపినయెడల సరి, అతడు విడిపింపవచుచ్ను. నీకు బంధువుని ధరమ్ము జరుపుటకు అతనికి ఇషట్ము 

లేక పోయినయెడల, యెహోవా జీవము తోడు నేనే నీకు బంధువుని ధరమ్ము జరిపెదను; 

ఉదయమువరకు పండుకొనుమని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:39 => నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 20:21 => నీవు వెళి ల్ బాణములను వెదకుమని ఒక పనివానితో చెపుప్దును 

బాణములు నీకు ఈ తటుట్న నునన్వి, పటుట్కొనిరమమ్ని నేను వానితో చెపిప్నయెడల నీవు బయటికి 

రావచుచ్ను; యెహోవా జీవముతోడు నీకు ఏ అపాయమును రాక కేష్మమే కలుగును. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 
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1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 2:27 => అందుకు యోవాబు దేవుని జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని 

పిలువక యుండినయెడల జనులందరు తమ సహోదరులను తరుమక ఉదయముననే తిరిగిపోయి 

యుందురని చెపిప్ 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 18:15 => ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గానీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా 

యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నీవు నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవిచేయగా 

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 5:2 => యెహోవా జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు మోసమునకై పర్మాణము 

చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 12:16 => బయలుతోడని పర్మాణము చేయుట వారు నా పర్జలకు నేరిప్నటుల్గా 

యెహోవా జీవము తోడని నా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుటకై తాము నా పర్జల మారగ్ములను 

జాగర్తత్గా నేరుచ్కొనినయెడల వారు నా పర్జలమధయ్ వరిధ్లుల్దురు. 

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  
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యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  

రూతు 1:20 => ఆమె సరవ్శకుత్డు నాకు చాలా దుఃఖము కలుగజేసెను గనుక ననున్ నయోమి అనక 

మారా అనుడి. 

రూతు 1:21 => నేను సమృధిద్గలదాననై వెళి ల్తిని, యెహోవా ననున్ రికుత్రాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. 

మీరు ననున్ నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా నామీద విరుదధ్ముగ సాక్షయ్ము పలికెను, సరవ్శకుత్డు 

ననున్ బాధపరచెను అని వారితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:25 => దానీయులు నీ సవ్రము మాలో నెవనికిని వినబడనీయకుము, వారు 

ఆగర్హపడి నీమీద పడుదురేమో, అపుప్డు నీవు నీ పార్ణమును నీ యింటివారి పార్ణమును 

పోగొటుట్కొందువని అతనితో చెపిప్ 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

యోబు 23:16 => దేవుడు నా హృదయమును కుర్ంగజేసెను, సరవ్శకుత్డే ననున్ కలవరపరచెను. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 
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యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

వచనము 5 

మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు నేనెంతమాతర్మును 

యథారథ్తను విడువను. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 
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యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

వచనము 6 

నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా హృదయము ననున్ 

నిందింపదు. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

యోహాను 8:55 => మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని 

నేను చెపిప్నయెడల మీవలె నేనును అబదిధ్కుడనైయుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన 

మాట గైకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 
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యోబు 6:29 => అనాయ్యము లేకుండ నా సంగతి మరల విచారించుడి మరల విచారించుడి, నేను 

నిరోద్షినిగా కనబడుదును. 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

వచనము 7 

నాకు శతుర్వులైనవారు దుషుట్లుగా కనబడుదురు గాక ననెన్దిరించువారు నీతిలేనివారుగా 

కనబడుదురు గాక. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 
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యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

1 రాజులు 21:3 => అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును 

వలల్పడదని చెపప్గా 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

వచనము 8 
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దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి ఆధారమేది? 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 
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1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

వచనము 9 

వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 
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1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

2 సమూయేలు 18:32 => రాజు బాలుడగు అబా ష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడిగెను. 

అందుకు కూషీ చెపిప్నదేమనగా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ శతుర్వులును నీకు హాని 

చేయవలెనని నీ మీదికి వచిచ్నవారందరును ఆ బాలుడునన్టుట్గానే యుందురు గాక. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

వచనము 10 

వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి పార్రథ్న చేయునా? 

యోబు 11:20 => దుషుట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యోబు 13:16 => ఇదియు నాకు రక్షణారథ్మైనదగును భకిత్హీనుడు ఆయన సనిన్ధికి రాతెగింపడు. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 
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యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

మారుక్ 8:37 => మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా ఏమి ఇయయ్గలుగును? 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 
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1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 14:19 => జలము రాళల్ను అరగదీయును దాని పర్వాహములు భూమియొకక్ ధూళిని 

కొటుట్కొనిపోవును నీవైతే నరుల ఆశను భంగపరచుచునాన్వు. 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

కీరత్నలు 73:17 => నేను దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి పోయి వారి అంతమునుగూరిచ్ 

ధాయ్నించువరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.  
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కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

పర్సంగి 9:4 => బర్దికియుండువారితో కలిసిమెలిసి యునన్వారికి ఆశ కలదు; చచిచ్న 

సింహముకంటె బర్దికియునన్ కుకక్ మేలు గదా. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెహెజేక్లు 20:31 => 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 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 
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మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

వచనము 11 

దేవుని హసత్మునుగూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవ్శకుత్డు చేయు కిర్యలను నేను దాచిపెటట్ను. 

యోబు 35:12 => కాగా వారు దుషుట్లైన మనుషుయ్ల గరవ్మునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయన 

పర్తుయ్తత్ర మిచుచ్టలేదు.  

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

Page  of 1327 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 28:9 => ధరమ్శాసత్రము వినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని పార్రథ్న హేయము. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యిరిమ్యా 11:11 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తాము తపిప్ంచుకొనజాలని 

కీడు వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు నాకు మొఱఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱఱ్ను వినకుందును.  

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 8:18 => కాబటిట్ కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా 

కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను ఆలకింపకుందును. 

మీకా 3:4 => వారు దురామ్రగ్త ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్ 

పెటిట్నను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ తనున్ 

మరుగుచేసికొనును. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

Page  of 1328 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

హోషేయ 7:14 => హృదయ పూరవ్కముగా ననున్ బతిమాలుకొనక శయయ్లమీద పరుండి కేకలు 

వేయుదురు; ననున్ విసరిజ్ంచి ధానయ్ మదయ్ములు కావలెనని వారు గుంపులు కూడుదురు.  

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

1 సమూయేలు 8:18 => ఆ దినమున మీరు కోరుకొనిన రాజునుబటిట్ మీరు మొఱఱ్పెటిట్నను 

యెహోవా మీ మొఱఱ్వినక పోవును అనెను. 

2 సమూయేలు 22:42 => వారు ఎదురుచూతురు గాని రకిష్ంచువాడు ఒకడును లేకపోవును వారు 

యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనినను ఆయన వారికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండును. 

యోబు 3:26 => నాకు నెమమ్ది లేదు సుఖము లేదు విశార్ంతి లేదు శర్మయే సంభవించుచునన్ది. 

యోబు 16:18 => భూమీ, నా రకత్మును కపిప్వేయకుము నా మొఱఱ్కు విరామము 

కలుగకుండునుగాక. 

యోబు 30:20 => నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను అయితే నీవు పర్తుయ్తత్రమేమియు నియయ్కునాన్వు నేను 

నిలుచుండగా నీవు ననున్ తేరి చూచుచునాన్వు. 

యెషయా 43:22 => యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱఱ్పెటుట్టలేదు ఇశార్యేలూ, ననున్గూరిచ్ నీవు 

విసికితివి గదా. 

వచనము 12 

మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని భావించుచుందురు? 

యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 
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యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 43:4 => అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠమునొదద్కు నాకు ఆనందసంతోషములు కలుగజేయు 

దేవునియొదద్కు చేరుదును దేవా నా దేవా, సితారా వాయించుచు నీకు కృత జఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను  

హబకూక్కు 3:18 => నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకరత్యైన నా దేవునియందు 

నేను సంతో షించెదను. 

కీరత్నలు 78:34 => వారిని ఆయన సంహరించినపుప్డు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి 

హృదయపూరవ్కముగా దేవుని బతిమాలుకొనిరి. 

కీరత్నలు 78:35 => దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు 

విమోచకుడనియు వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 78:36 => అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు ఆయన 

నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 
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యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:24 => నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకరత్లైయునన్వి. 

యెషయా 43:22 => యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱఱ్పెటుట్టలేదు ఇశార్యేలూ, ననున్గూరిచ్ నీవు 

విసికితివి గదా. 

యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద 

నేను నినెన్కిక్ంచెదను నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ యనుభవములో ఉంచెదను యెహోవా 

సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.  

యెహెజేక్లు 20:31 => 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 
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లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

వచనము 13 

దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు సరవ్శకుత్నివలన 

పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యెషయా 8:11 => ఈ జనులమారగ్మున నడువకూడదని యెహోవా బహు బలముగా నాతో 

చెపిప్యునాన్డు; ననున్ గదిద్ంచి యీ మాట సెలవిచెచ్ను 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

యోబు 32:9 => వృదుధ్లు మాతర్మే జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు ఒకపుప్డు 

నాయ్యము తెలిసినవారు కారు. 

యోబు 32:10 => కావున నేను నా మాట నంగీకరించుడని మనవి చేసికొనుచునాన్ను. నేను 

సహితము నా తాతప్రయ్ము తెలుపుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

యోబు 20:3 => నాకు అవమానము కలుగజేయు నిందను నేను వినన్ందుకు నా మనోవివేకము 

తగిన పర్తుయ్తత్రము సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

వచనము 14 

వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి సంతానమునకు చాలినంత 

ఆహారము దొరకదు. 

యోబు 21:28 => అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ నునన్ది? భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము 

ఎకక్డ ఉనన్ది అని మీరడుగుచునాన్రే. 

యోబు 21:29 => దేశమున సంచరించువారిని మీరడుగలేదా? వారు తెలియజేసిన సంగతులు 

మీరు గురుతు పటట్లేదా? 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

పర్సంగి 8:14 => వయ్రథ్మైనది మరియొకటి సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది, అదేమనగా భకిత్హీనులకు 

జరిగినటుల్గా నీతిమంతులలో కొందరికి జరుగుచునన్ది; నీతిమంతులకు జరిగినటుల్గా భకిత్హీనులలో 

కొందరికి జరుగుచునన్ది; ఇదియును వయ్రథ్మే అని నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 
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బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 6:28 => దయచేసి నావైపు చూడుడి, మీ ముఖము ఎదుట నేను అబదధ్మాడుదునా? 

యోబు 6:29 => అనాయ్యము లేకుండ నా సంగతి మరల విచారించుడి మరల విచారించుడి, నేను 

నిరోద్షినిగా కనబడుదును. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

యోబు 13:9 => ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట మీకు కేష్మమా? లేక ఒకడు నరులను 

మోసముచేయునటుల్ మీరు ఆయనను మోసము చేయుదురా? 
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యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 17:2 => ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్ చేరియునాన్రు వారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా 

కనున్ల కెదురుగానునన్వి. 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 26:4 => నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి 

బయలుదేరినది? 

వచనము 15 

వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ రోదనము 

చేయకుండిరి. 

యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 
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పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

యోబు 15:20 => తన జీవితకాలమంతయు దుషుట్డు బాధనొందును హింసకునికి ఏరప్డిన 

సంవతస్రములనిన్యు వాడు బాధనొందును. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

యోబు 15:27 => వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు 

పెరిగియునన్వి. 

యోబు 15:28 => అటిట్వారు పాడైన పటట్ణములలో నివసించుదురు ఎవరును నివసింపకూడని 

యిండల్లో దిబబ్లు కావలసియునన్ యిండల్లో నివసించెదరు 
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యోబు 15:29 => కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద 

పంట బరువై నేలకు వంగదు 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 15:31 => వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే 

వారికి ఫలమగును. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

యోబు 15:33 => దార్క్షచెటుట్ పిందెలు రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. ఒలీవచెటుట్ పువువ్లు 

రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 15:35 => వారు దుషాక్రయ్మును గరభ్మున ధరించి పాపము కందురు వారి కడుపున 

కపటము పుటుట్ను. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 
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యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 
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యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

నిరగ్మకాండము 22:24 => నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు 

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 31:2 => ఆలాగు చేసినయెడల పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్ యేమగును?ఉనన్త 

సథ్లముననునన్ సరవ్శకుత్ని సావ్సథ్య్మేమగును? 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 103:6 => యెహోవా నీతికిర్యలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారికందరికి నాయ్యము 

తీరుచ్ను 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

వచనము 16 

ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత విసాత్రముగా వసత్రములను 

సిదధ్పరచుకొనినను 
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యోబు 21:11 => వారు తమ పిలల్లను మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురు వారి పిలల్లు 

నటనము చేయుదురు. 

యోబు 21:12 => తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని 

సంతోషించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 రాజులు 9:8 => అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి 

అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

2 రాజులు 10:8 => దూత అతనియొదద్కు వచిచ్రాజకుమారుల తలలు వచిచ్నవని చెపప్గా అతడు 

ఉదయమువరకు దావ్రము బయటి సథ్లమందు వాటిని రెండు కుపప్లుగా వేయించుడనెను. 

2 రాజులు 10:9 => ఉదయమైనపుప్డు అతడు బయటికి వచిచ్ నిలిచి, జనులందరిని చూచి మీరు 

నిరోద్షులు, నేను నా యజమానునిమీద కుటర్చేసి అతని చంపితిని; అయితే వీరందరిని ఎవరు చంపిరి? 
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2 రాజులు 10:10 => అహాబు కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలలో ఒకటియు 

నెరవేరకపోదు; తన సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరెచ్నని 

చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

ఎసేత్రు 9:5 => యూదులు తమ శతుర్వులనందరిని కతిత్వాత హతముచేసి వారిని నాశనముచేసి 

మనసుస్తీర తమ విరోధులకు చేసిరి. 

ఎసేత్రు 9:6 => షూషను కోటయందు యూదులు ఐదువందలమందిని చంపి నాశనము చేసిరి. 

ఎసేత్రు 9:7 => హమెమ్దాతా కుమారుడై యూదులకు శతుర్వగు హామాను యొకక్ పదిమంది 

కుమారులైన పరష్ందాతా 

ఎసేత్రు 9:8 => దలోప్ను అసాప్తా పోరాతా 

ఎసేత్రు 9:9 => అదలాయ్ అరీదాతా పరమ్షాత్ 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

హోషేయ 9:13 => లోయలో సాథ్పింపబడిన తూరువంటి సాథ్నముగా నుండుటకై నేను 

ఎఫార్యిమును ఏరప్రచుకొంటిని; అయితే నరహంతకుల కపప్గించుటకై అది దాని పిలల్లను బయటికి 

తెచుచ్ను. 

హోషేయ 9:14 => యెహోవా, వారికి పర్తికారము చేయుము; వారికి నీవేమి పర్తికారము 

చేయుదువు? వారి సతరీలను గొడార్ండుర్గాను ఎండురొముమ్లుగల వారినిగాను చేయుము. 

లూకా 23:29 => ఇదిగో గొడార్ండుర్ను కనని గరభ్ములును పాలియయ్ని సత్నములును 

ధనయ్ములైనవని చెపుప్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 
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1 సమూయేలు 2:5 => తృపిత్గా భుజించినవారు అనన్ము కావలెనని కూలికిపోవుదురు ఆకలి 

గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడార్లు ఏడుగురు పిలల్లను కనును అనేకమైన పిలల్లను కనినది 

కృశించిపోవును. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 37:28 => ఏలయనగా యెహోవా నాయ్యమును పేర్మించువాడు ఆయన తన భకుత్లను 

విడువడు వారెనన్టెనన్టికి కాపాడబడుదురు గాని భకిత్హీనుల సంతానము నిరూమ్లమగును. 

హోషేయ 9:12 => వారు తమ పిలల్లను పెంచినను వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన సథ్లములో 

వారిని పుతర్హీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని విడిచిపెటట్గా వారికి శర్మ కలుగును. 

వచనము 17 

వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు నిరపరాధులు ఆ వెండిని 

పంచుకొనెదరు. 
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1 రాజులు 14:10 => కాబటిట్ యరొబాము సంతతి వారిమీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచు, ఇశార్యేలు 

వారిలో అలుప్లుగాని ఘనులుగాని లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము వంశమునుండి 

నిరూమ్లము చేసి, పెంట అంతయు పోవునటుల్గా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడిచ్వేసినటుల్ యరొబాము 

సంతతిలో శేషించినవారిని నేను ఊడిచ్వేయుదును. 

1 రాజులు 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 

1 రాజులు 16:4 => పటట్ణమందు చనిపోవు బయెషా సంబంధికులను కుకక్లు తినును; 

బీడుభూములలో చనిపోవు వాని సంబంధికులను ఆకాశపకుష్లు తినును అనెను. 

1 రాజులు 21:21 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీమీదికి అపాయము 

రపిప్ంచెదను; నీ సంతతివారిని నాశము చేతును; అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారిలో అహాబు 

పక్షమున ఎవరును లేకుండ పురుషులనందరిని నిరూమ్లము చేతును. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 

కీరత్నలు 78:64 => వారి యాజకులు కతిత్పాలు కాగా వారి విధవరాండుర్ రోదనము చేయకుండిరి. 
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యిరిమ్యా 22:18 => కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదా రాజునుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 

అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 24:22 => అపుప్డు నేను చేసినటుల్ మీరును చేయుదురు, మీ పెదవులు 

మూసికొనకయుందురు, జనుల ఆహారమును మీరు భుజింపకయుందురు. 

వచనము 18 

పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు 

కటుట్కొందురు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 

జెకరాయ్ 9:3 => తూరు పటట్ణపువారు పార్కారముగల కోటను కటుట్కొని, యిసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత విసాత్రముగా సువరణ్మును సమకూరుచ్కొనిరి. 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 
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యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

నిరగ్మకాండము 3:22 => పర్తి సతరీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండినగలను 

బంగారునగలను వసత్రములను ఇమమ్ని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ 

కుమారెత్లకును ధరింపచేసి ఐగుపీత్యులను దోచుకొందురనెను. 

నిరగ్మకాండము 11:2 => కాబటిట్ తన చెలికానియొదద్ పర్తి పురుషుడును తన చెలికతెత్యొదద్ పర్తి 

సతరీయును వెండి నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసికొనుడని పర్జలతో చెపుప్ము. 

యెహోషువ 8:2 => నీవు యెరికోకును దాని రాజునకును ఏమి చేసితివో అదే హాయికిని దాని 

రాజునకును చేసెదవు; అయితే దాని సొముమ్ను పశువులను మీరు కొలల్గా దోచుకొనవలెను. పటట్ణపు 

పడమటి వైపున మాటుగాండల్నుంచుము. 

2 రాజులు 7:16 => జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచుకొనిరి. కాబటిట్ యెహోవా 

మాట చొపుప్న రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని పిండియు రెండు మానికల యవలును 

అమమ్బడెను. 

ఎసేత్రు 8:1 => ఆ దినమున రాజైన అహషేవ్రోషు యూదులకు శతుర్వుడైన హామాను ఇంటిని 

రాణియైన ఎసేత్రునకిచెచ్ను ఎసేత్రు మొరెద్కై తనకు ఏమికావలెనో రాజునకు తెలియజేసినమీదట అతడు 

రాజు సనిన్ధికి రాగా 

యోబు 3:15 => బంగారము సంపాదించి తమ యిండల్ను వెండితో నింపుకొనిన అధిపతులతో 

నిదిర్ంచి విశర్మించియుందును. 

యోబు 15:29 => కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద 

పంట బరువై నేలకు వంగదు 

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

సామెతలు 12:3 => భకిత్హీనతవలన ఎవరును సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 
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సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 19 

వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే లేకపోవుదురు. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 
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సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 3:22 => పర్తి సతరీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండినగలను 

బంగారునగలను వసత్రములను ఇమమ్ని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ 

కుమారెత్లకును ధరింపచేసి ఐగుపీత్యులను దోచుకొందురనెను. 

నిరగ్మకాండము 11:2 => కాబటిట్ తన చెలికానియొదద్ పర్తి పురుషుడును తన చెలికతెత్యొదద్ పర్తి 

సతరీయును వెండి నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసికొనుడని పర్జలతో చెపుప్ము. 

యెహోషువ 8:2 => నీవు యెరికోకును దాని రాజునకును ఏమి చేసితివో అదే హాయికిని దాని 

రాజునకును చేసెదవు; అయితే దాని సొముమ్ను పశువులను మీరు కొలల్గా దోచుకొనవలెను. పటట్ణపు 

పడమటి వైపున మాటుగాండల్నుంచుము. 

2 రాజులు 7:16 => జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచుకొనిరి. కాబటిట్ యెహోవా 

మాట చొపుప్న రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని పిండియు రెండు మానికల యవలును 

అమమ్బడెను. 

ఎసేత్రు 8:1 => ఆ దినమున రాజైన అహషేవ్రోషు యూదులకు శతుర్వుడైన హామాను ఇంటిని 

రాణియైన ఎసేత్రునకిచెచ్ను ఎసేత్రు మొరెద్కై తనకు ఏమికావలెనో రాజునకు తెలియజేసినమీదట అతడు 

రాజు సనిన్ధికి రాగా 

యోబు 15:29 => కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద 

పంట బరువై నేలకు వంగదు 

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  
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సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 20 

భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను వారిని 

ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 8:14 => అతడు ఆశర్యించునది సాలెపురుగు పటే ట్.  

యోబు 8:15 => అతడు తన యింటిమీద ఆనుకొనగా అది నిలువదు. 

యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  

యెషయా 1:8 => దార్క్షతోటలోని గుడిసెవలెను దోసపాదులలోని పాకవలెను ముటట్డివేయబడిన 

పటట్ణమువలెను సీయోను కుమారెత్ విడువబడియునన్ది. 

యెషయా 38:12 => నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱఱ్లకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొదద్నుండి 

ఎతిత్కొనిపోబడెను. నేయువాడు తన పని చుటుట్కొనునటుల్ నేను నా జీవము ముగించుచునాన్ను ఆయన 

ననున్ బదెద్నుండి కతిత్రించుచునాన్డు ఒక దినములోగా నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుచునాన్వు.  
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విలాపవాకయ్ములు 2:6 => ఒకడు తోటను కొటిట్వేయునటుల్ తన ఆవరణమును ఆయన కూర్రముగా 

కొటిట్వేసియునాన్డు తన సమాజసథ్లమును నాశనము చేసియునాన్డు యెహోవా సీయోనులో 

నియామకకాలము విశార్ంతిదినము మరువబడునటుల్ చేసియునాన్డు కోపావేశుడై రాజును యాజకుని 

తోర్సివేసియునాన్డు. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

వచనము 21 

తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

ఊడిచ్వేయును 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 14:15 => ఆలాగుండినయెడల నీవు పిలిచెదవు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను నీ 

హసత్కృతయ్ము ఎడల నీకు ఇషట్ము కలుగును. 

యోబు 21:23 => ఒకడు తన కడవలలో పాలు నిండియుండగను తన యెముకలలో మూలుగ 

బలిసియుండగను 

యోబు 21:24 => సంపూరణ్ సౌఖయ్మును నెమమ్దియును కలిగి నిండు ఆయుషయ్ముతో 

మృతినొందును 

యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 

యోబు 21:26 => వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను. 
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యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 20:8 => కల యెగసిపోవునటుల్ వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాతిర్ సవ్పన్ము 

దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి వేయబడుదురు. 

యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 

కీరత్నలు 58:9 => మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను 

ఆయన దాని నెగరగొటుట్చునాన్డు,  
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కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

యోబు 8:22 => అయితే ఇంకను ఆయన నీకు నోటినిండ నవువ్ కలుగజేయును. పర్హరష్ముతో నీ 

పెదవులను నింపును. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 24:24 => వారు హెచిచ్ంపబడినను కొంతసేపటికి లేకపోవుదురు వారు హీనసిథ్తిలో చొచిచ్ 

ఇతరులందరివలె తోర్యబడుదురు, పండిన వెనున్లవలె కోయబడుదురు. 

యోబు 21:20 => వారే కనున్లార తమ నాశనమును చూతురుగాక సరవ్శకుత్డగు దేవుని కోపాగిన్ని 

వారు తార్గుదురుగాక. తమ జీవితకాలము సమాపత్మైన తరువాత 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 

సామెతలు 10:25 => సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు 

కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

వచనము 22 

ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు ఆయన చేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 
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యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 42:7 => నీ జలపర్వాహధారల ధవ్ని విని కరడు కరడును పిలుచుచునన్ది నీ అలలనిన్యు నీ 

తరంగములనిన్యు నా మీదుగా పొరిల్ పారియునన్వి.  

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 21:18 => వారు తుపాను ఎదుట కొటుట్కొనిపోవు చెతత్వలెను గాలి యెగరగొటుట్ పొటుట్వలెను 

ఉండునటుల్ ఆయన కోపపడి వారికి వేదనలు నియమించుట అరుదు గదా. 

నిరగ్మకాండము 12:29 => అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో 

మొదలుకొని చెరసాలలోనునన్ ఖైదీ యొకక్ తొలిపిలల్ వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లనందరిని 

పశువుల తొలి పిలల్లననిన్టిని యెహోవా హతము చేసెను 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 
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దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెల ష్సస్రు హతుడాయెను. 

ఎసేత్రు 7:9 => రాజుముందర నుండు షండులలో హరోబ్నా అనునొకడు ఏలినవాడా చితత్గించుము, 

రాజు మేలుకొరకు మాటలాడిన మొరెద్కైని ఉరితీయుటకు హామాను చేయించిన యేబది మూరల 

యెతుత్గల ఉరికొయయ్ హామాను ఇంటియొదద్ నాటబడి యునన్దనగా రాజు దానిమీద వాని 

ఉరితీయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 83:15 => నీ తుపానుచేత వారిని తరుముము నీ సుడిగాలిచేత వారికి భీతి పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

వచనము 23 

మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

యిరిమ్యా 18:17 => తూరుప్ గాలి చెదరగొటుట్నటుల్ వారి శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ వారిని 

నేను చెదరగొటెట్దను; వారి ఆపదిద్నమందు వారికి విముఖుడనై వారిని చూడకపోదును. 

హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 
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నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:25 => ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి 

బయటనునన్ది యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను, 

పొలములోని పర్తి చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

కీరత్నలు 58:9 => మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను 

ఆయన దాని నెగరగొటుట్చునాన్డు,  

కీరత్నలు 83:15 => నీ తుపానుచేత వారిని తరుముము నీ సుడిగాలిచేత వారికి భీతి పుటిట్ంచుము. 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

నహూము 1:4 => ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును, నదులనిన్టిని ఆయన 

యెండిపోజేయును, బాషానును కరెమ్లును వాడిపోవును లెబానోను పుషప్ము వాడిపోవును. 

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 
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నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  
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యోబు 

అధాయ్యము 28	
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1356 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

వచనము 1 

వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

యెహోషువ 10:11 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు 

తోర్వను పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ 

వడగండల్ను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత 

చంపిన వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

యెహెజేక్లు 9:5 => నేను వినుచుండగా వారికీలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు పటట్ణములో వాని 

వెంటపోయి నా పరిశుదధ్ సథ్లము దగగ్ర మొదలుపెటిట్, కటాక్షమైనను కనికరమైనను లేకుండ అందరిని 

హతము చేయుడి. 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 
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2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:26 => అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల 

మీదికిని వారి రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 14:27 => మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు 

సముదర్ము అధిక బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. 

అపుప్డు యెహోవా సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 4:17 => హాసోరు రాజైన యాబీనుకును కయీనీయుడైన హెబెరు వంశసుథ్లకును 

సమాధానము కలిగియుండెను గనుక సీసెరా కాలినడకను కయీనీయుడగు హెబెరు భారయ్యైన 

యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:18 => అపుప్డు యాయేలు సీసెరాను ఎదురొక్నబోయి అతనిని చూచి నా 

యేలినవాడా నాతటుట్ తిరుగుము, తిరుగుము భయపడకుమని చెపిప్నందున అతడు ఆమె గుడారమును 

జొచెచ్ను. 

Page  of 1358 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

నాయ్యాధిపతులు 4:19 => ఆమె గొంగళితో అతని కపప్గా అతడు దపిప్కొనియునాన్ను, దయచేసి 

దాహమునకు కొంచెము నీళి ల్మమ్ని ఆమెనడిగెను. ఆమె ఒక పాలబుడిడ్ విపిప్ అతనికి దాహమిచిచ్ అతని 

కపుప్చుండగా 

నాయ్యాధిపతులు 4:20 => అతడు గుడారపు దావ్రమున నిలిచియుండుము; ఎవడేకాని 

లోపలికివచిచ్యికక్డ నెవడైననునాన్డా అని నినన్డిగినయెడల నీవు ఎవడును లేడని చెపప్వలెననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:21 => పిమమ్ట హెబెరు భారయ్యైన యాయేలు గుడారపు మేకు తీసికొని సుతెత్ 

చేతపటుట్కొని అతని యొదద్కు మెలల్గా వచిచ్ అతనికి అలసటచేత గాఢనిదర్ కలిగియుండగా నేలకు 

దిగునటుల్ ఆ మేకును అతని కణతలలో దిగగొటట్గా 

యెషయా 10:3 => దరశ్నదినమున దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి చేయుదురు? 

సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు? మీ ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 

ఆమోసు 2:14 => అపుప్డు అతివేగి యగువాడు తపిప్ంచుకొనజాలకపోవును, పరాకర్మశాలి తన 

బ ల ము ను బ టిట్  ధై రయ్ ము తె చుచ్ కొ న జా ల క పో వు ను , బ లా ఢుయ్ డు త న పార్ ణ ము 

రకిష్ంచుకొనజాలకుండును. 

ఆమోసు 9:1 => యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అపుప్డు ఆయన 

నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా గడపలు కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లను కొటిట్ వారందరి తలలమీద 

వాటిని పడవేసి పగులగొటుట్ము ; తరువాత వారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనకుండను , 

తపిప్ంచుకొనువారిలో ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడగ్ముచేత వధింతును. 

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 
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కీరత్నలు 78:50 => తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి 

పార్ణమును తపిప్ంపక వారి జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 

యెషయా 30:14 => కుమమ్రి కుండ పగులగొటట్బడునటుల్ ఆయన ఏమియు విడిచిపెటట్క దాని 

పగులగొటుట్ను పొయిలోనుండి నిపుప్ తీయుటకు గాని గుంటలోనుండి నీళుల్ తీయుటకు గాని దానిలో 

ఒకక్ పెంకైనను దొరకదు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:15 => తోర్వను వెళుల్వారందరు నినున్చూచి చపప్టుల్కొటెట్దరు వారు 

యెరూషలేముకుమారిని చూచి పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల పటట్ణమనియు సరవ్ భూనివాసులకు 

ఆనందకరమైన నగరియనియు జనులు ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్యేనా చెపిప్రి? అని యనుకొనుచు 

గేలిచేసి తల ఊచెదరు  

యోనా 1:10 => తాను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి పారిపోవుచునన్టుట్ అతడు ఆ మనుషుయ్లకు 

తెలియజేసియుండెను గనుక వారా సంగతి తెలిసికొని మరింత భయపడి నీవు చేసిన పని ఏమని అతని 

నడిగిరి. 

వచనము 2 

ఇనుమును మంటిలోనుండి తీయుదురు రాళుల్ కరగించి రాగి తీయుదురు. 

ఎసేత్రు 9:22 => విందు చేసికొనుచు సంతోషముగా నుండి ఒకరికొకరు బహుమానములను, 

దరిదుర్లకు కానుకలను, పంపతగిన దినములనియు వారికి సిథ్రపరచెను. 

ఎసేత్రు 9:23 => అపుప్డు యూదులు తాము ఆరంభించిన దానిని మొరెద్కై తమకు వార్సిన 

పర్కారముగా నెరవేరుచ్దుమని యొపుప్కొనిరి. 

ఎసేత్రు 9:24 => యూదులకు శతుర్వగు హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను 

యూదులను సంహరింపదలచి వారిని నాశనపరచి నిరూమ్లము చేయవలెనని, పూరు, అనగా చీటి 

వేయించియుండగా 
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ఎసేత్రు 9:25 => ఎసేత్రు, రాజు ఎదుటికి వచిచ్న తరువాత రాజు అతడు యూదులకు విరోధముగా 

తలపెటిట్న చెడుయోచన తన తలమీదికే వచుచ్నటుల్గా చేసి, వాడును వాని కుమారులును 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడునటుల్గా ఆజఞ్ వార్యించి ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:15 => తోర్వను వెళుల్వారందరు నినున్చూచి చపప్టుల్కొటెట్దరు వారు 

యెరూషలేముకుమారిని చూచి పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల పటట్ణమనియు సరవ్ భూనివాసులకు 

ఆనందకరమైన నగరియనియు జనులు ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్యేనా చెపిప్రి? అని యనుకొనుచు 

గేలిచేసి తల ఊచెదరు  

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

యిరిమ్యా 19:8 => ఆ మారగ్మున పోవు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి దానికి కలిగిన యిడుమలనిన్టిని 

చూచి అపహాసయ్ము చేయునంతగా ఈ పటట్ణమును పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను నేను 

చేసెదను. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

జెఫనాయ్ 2:15 => నావంటి పటట్ణము మరియొకటి లేదని మురియుచు ఉతాస్హపడుచు 

నిరివ్చారముగా ఉండిన పటట్ణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను సథ్లమాయెనే అని 

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  
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సంఖాయ్కాండము 24:10 => అపుప్డు బాలాకు కోపము బిలాముమీద మండెను గనుక అతడు 

తనచేతులు చరుచుకొని బిలాముతో నా శతుర్వులను శపించుటకు నినున్ పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ 

ముమామ్రు వారిని పూరిత్గా దీవించితివి. కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు నీ చోటికి వేగముగా వెళుల్ము. 

యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

యిరిమ్యా 50:13 => యెహోవా రౌదర్మునుబటిట్ అది నిరజ్నమగును అది కేవలము పాడైపోవును 

బబులోను మారగ్మున పోవువారందరు ఆశచ్రయ్పడి దాని తెగుళల్నిన్యు చూచి--ఆహా నీకీగతి పటిట్నదా? 

అందురు  

యెహెజేక్లు 25:6 => మరియు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు చేతులు చరచుకొని 

కాళల్తో నేలతనిన్ ఇశార్యేలీయుల శర్మను చూచి మీ మనసుస్లోని తిరసాక్రము కొలది ఉలల్సించితిరి 

గనుక నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్  

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడ డ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

వచనము 3 

మనుషుయ్లు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను మరణాంధకారములోను 

ఉండు రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు సంచరింతురు. 

ఆదికాండము 2:11 => మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది; 

అకక్డ బంగారమునన్ది. 

ఆదికాండము 2:12 => ఆ దేశపు బంగారము శేర్షఠ్మైనది; అకక్డ బోళమును గోమేధికములును 

దొరుకును. 
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ఆదికాండము 23:15 => నాకు నీకు అది యెంత? మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మని 

అబార్హామున కుతత్రమిచెచ్ను; 

ఆదికాండము 24:22 => ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల 

బంగారపు ముకుక్ కమిమ్ని, ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను 

తీసి 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 

1 రాజులు 10:21 => మరియు రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై యుండెను; 

లెబానోను అరణయ్ మందిరపు పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు లేదు; సొలొమోను 

దినములలో వెండి యెనిన్కకు రాలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 

కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

కీరత్నలు 12:6 => యెహోవా మాటలు పవితర్మైనవి అవి మటిట్మూసలో ఏడు మారులు కరగి ఊదిన 

వెండియంత పవితర్ములు. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

సామెతలు 27:21 => మూసచేత వెండిని కొలిమిచేత బంగారును తాను పొందిన కీరిత్చేత నరుని 

పరిశోధింపవచుచ్ను. 

యెషయా 48:10 => నేను నినున్ పుటము వేసితిని వెండిని వేసినటుల్ కాదు ఇబబ్ంది కొలిమిలో నినున్ 

పరీకిష్ంచితిని 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 
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మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

వచనము 4 

జనులు తిరుగు సథ్లములకు చాల దిగువగా మనుషుయ్లు సొరంగము తర్వువ్దురు వారు పై 

సంచరించువారిచేత మరువబడుదురు అచచ్ట వారు మానవులకు దూరముగానుండి ఇటు అటు 

అలాల్డుచుందురు. 

ఆదికాండము 4:22 => మరియు సిలాల్ తూబలక్యీనును కనెను. అతడు పదునుగల రాగి 

పనిముటల్నిన్టిని ఇనుప పనిముటల్నిన్టిని చేయువాడు. తూబలక్యీను సహోదరి పేరు నయమా. 

సంఖాయ్కాండము 31:22 => మీరు బంగారును వెండిని ఇతత్డిని ఇనుమును తగరమును సీసమును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:9 => కరవు అనుకొనకుండ నీవు ఆహారము తిను దేశము; అందులో 

నీకు ఏ లోపముండదు. అది యినుపరాళుల్ గల దేశము; దాని కొండలలో నీవు రాగి తర్వివ్ 

తీయవచుచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:14 => ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము 

కొరకు రెండులక్షల మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత 

విసాత్రమైన యితత్డిని యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు 

ఇంకను సంపాదించుదువుగాక. 

నిరగ్మకాండము 25:3 => మీరు వారియొదద్ తీసికొనవలసిన అరప్ణలేవనగా బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

వచనము 5 

భూమినుండి ఆహారము పుటుట్ను దాని లోపలిభాగము అగిన్మయమైనటుల్ండును. 
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సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

పర్సంగి 1:13 => ఆకాశముకిర్ంద జరుగునది అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి గర్హించుటకై నా 

మనసుస్ నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన 

పర్యాసము బహు కఠినమైనది. 

హబకూక్కు 2:13 => జనములు పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్పాలవుదురు; వయ్రథ్మైనదానికొరకు 

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 
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యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

వచనము 6 

దాని రాళుల్ నీలరతన్ములకు సాథ్నము దానిలో సువరణ్మయమైన రాళుల్నన్వి. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

వచనము 7 

ఆ తోర్వ యే కూర్రపకిష్కైనను తెలియదు డేగ కనున్లు దాని చూడలేదు 

ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:12 => భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ తమ 

జాతి పర్కారము తమలో వితత్నములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు 

చూచెను 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  
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యెషయా 28:25 => అతడు నేల సదునుచేసిన తరువాత నలల్ జీలకఱఱ్ చలుల్ను తెలల్ జీలకఱఱ్ చలుల్ను 

గోధుమలు వరుసగా వితుత్ను యవలను తానేరప్రచిన చేనిలో చలుల్ను దాని అంచున మిరప మొలకలు 

వేయును గదా?  

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

యెషయా 28:27 => సేదయ్గాడు నలల్ జీలకఱఱ్ పదునుగల యంతర్ముచేత నూరచ్డు 

బండిచకర్ములను జీలకఱఱ్మీద నడిపింపడు గాని కఱఱ్చేత నలల్ జీలకఱఱ్ను చువవ్చేత జీలకఱఱ్ను 

దుళల్గొటుట్ను గదా?  

యెషయా 28:28 => మనుషుయ్లు గోధుమలు గాలింపగా దాని నలుచుదురా? సేదయ్గాడును 

ఎలల్పుప్డు దాని నూరుచ్చుండడు ఎలల్పుప్డును అతడు బండిచకర్మును గుఱఱ్ములను దాని మీద 

నడిపించుచుండడు, దాని నలుపడు గదా!  

యెషయా 28:29 => జనులు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేత దాని నేరుచ్కొందురు. 

ఆశచ్రయ్మైన ఆలోచనశకిత్యు అధిక బుదిధ్యు అనుగర్హించువాడు ఆయనే  

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 

వచనము 8 

గరవ్ముగల కూర్ర జంతువులు దాని తొర్కక్లేదు. సింహము ఆ మారగ్మున నడవలేదు 
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యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

పరమగీతము 5:14 => అతని కరములు తారీ ష్షు రతన్భూషితమైన సవ్రణ్గోళమువలె ఉనన్వి అతని 

కాయము నీలరతన్ ఖచితమైన విచితర్మగు దంతపు పనిగా కనబడుచునన్ది. 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

నిరగ్మకాండము 28:18 => పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ రెండవది; 

వచనము 9 

మనుషుయ్లు సఫ్టికమువంటి బండను పటుట్కొందురు పరవ్తములను వాటి కుదుళల్ సహితముగా బోరల్ 

దోర్యుదురు. 

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 

యోబు 28:22 => మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును 

అనును. 

యోబు 28:23 => దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 
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యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

లేవీయకాండము 11:13 => పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ 

ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, 

వచనము 10 

బండలలో వారు బాటలు కొటుట్దురు వారి కనున్ అమూలయ్మైన పర్తి వసుత్వును చూచును. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

వచనము 11 

నీళుల్ ఓడిగిలిపోకుండ వారు జలధారలకు గటుట్ కటుట్దురు మరుగైయునన్ వసుత్వును వారు 

వెలుగులోనికి తెపిప్ంచుదురు 

నహూము 1:4 => ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును, నదులనిన్టిని ఆయన 

యెండిపోజేయును, బాషానును కరెమ్లును వాడిపోవును లెబానోను పుషప్ము వాడిపోవును. 

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 
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యోబు 9:5 => వాటికి తెలియకుండ పరవ్తములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగర్తకలిగి వాటిని 

బోరల్దోయువాడు ఆయనే  

వచనము 12 

అయితే జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 

సామెతలు 14:23 => ఏ కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్ మాటలు లేమిడికి కారణములు. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

వచనము 13 

నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యెషయా 37:25 => నేను తర్వివ్ నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన 

సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోచేసియునాన్ను 

యెషయా 44:27 => నేనే నీ నదులను ఎండచేయుచునాన్ను ఎండిపొమమ్ని పర్వాహముతో నేనే 

చెపుప్చునాన్ను 

యెషయా 45:2 => నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెటట్గానునన్ సథ్లములను సరాళము చేసెదను. 

ఇతత్డి తలుపులను పగులగొటెట్దను ఇనుపగడియలను విడగొటెట్దను. 

యెషయా 45:3 => పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచిన ఇశార్యేలు దేవుడనైన యెహోవాను నేనేయని నీవు 

తెలిసికొనునటుల్ అంధకారసథ్లములలో ఉంచబడిన నిధులను రహసయ్సథ్లములలోని మరుగైన 

ధనమును నీకిచెచ్దను.  
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1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

యోబు 41:5 => నీవు ఒక పిటట్తో ఆటలాడునటుల్ దానితో ఆటలాడెదవా? నీ కనయ్కలు ఆడుకొనుటకై 

దాని కటిట్వేసెదవా? 

వచనము 14 

అగాధము అది నాలో లేదనును సముదర్ము నాయొదద్ లేదనును. 

యోబు 28:20 => అటె ల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 
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సామెతలు 3:19 => జాఞ్నమువలన యెహోవా భూమిని సాథ్పించెను వివేచనవలన ఆయన 

ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచెను. 

పర్సంగి 7:23 => ఇది అంతయు జాఞ్నముచేత నేను శోధించి చూచితిని, జాఞ్నాభాయ్సము 

చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమాయెను. 

పర్సంగి 7:24 => సతయ్మైనది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉనన్ది, దాని పరిశీలన 

చేయగలవాడెవడు 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱిఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 
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సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

పర్సంగి 7:24 => సతయ్మైనది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉనన్ది, దాని పరిశీలన 

చేయగలవాడెవడు 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 15 

సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యోబు 28:19 => కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది 

కాదు. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 
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సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 8:19 => మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము 

మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడ డ్ది. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

పర్సంగి 8:16 => జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకును దివారాతుర్లు కనున్లు నిదర్ కానకుండ మనుషుయ్లు 

జరిగించు వాయ్పారములను చూచుటకును నా మనసుస్ నేను నిలుపగా 

పర్సంగి 8:17 => దేవుడు జరిగించునదంతయు నేను కనుగొంటిని; మరియు సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

కిర్యలు మనుషుయ్లు కనుగొనలేరనియు, కనుగొనవలెనని మనుషుయ్లు ఎంత పర్యతిన్ంచినను వారు 

కనుగొనుట లేదనియు, దాని తెలిసికొనవలెనని జాఞ్నులు పూనుకొనినను వారైన కనుగొనజాలరనియు 

నేను తెలిసికొంటిని.  

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 

యోబు 28:22 => మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును 

అనును. 
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కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

యెషయా 38:11 => యెహోవాను, సజీవుల దేశమున యెహోవాను చూడకపోవుదును. మృతుల 

లోకనివాసినై ఇకను మనుషుయ్లను కానకపోవుదునని నేననుకొంటిని. 

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

యెహెజేక్లు 32:23 => దాని సమాధులు పాతాళాగాధములో నియమింపబడినవి, దాని 

సమూహము దాని సమాధిచుటుట్ నునన్ది, వారందరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైన వారు, 

వారు కతిత్పాలై చచిచ్పడియుండిరి. 

వచనము 16 

అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను కొనబడునది కాదు. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 
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యోబు 28:22 => మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును 

అనును. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

వచనము 17 

సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు పర్తిగా అది 

ఇయయ్బడదు. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 

సామెతలు 8:19 => మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము 

మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడ డ్ది. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 
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ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

వచనము 18 

పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ 

కోరతగినది 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

యెషయా 13:12 => బంగారుకంటె మనుషుయ్లును ఓఫీరు దేశపు సువరణ్ముకంటె నరులును 

అరుదుగా ఉండజేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

Page  of 1378 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

ఆదికాండము 2:12 => ఆ దేశపు బంగారము శేర్షఠ్మైనది; అకక్డ బోళమును గోమేధికములును 

దొరుకును. 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

నిరగ్మకాండము 28:9 => మరియు నీవు రెండు లేత పచచ్లను తీసికొని వాటిమీద ఇశార్యేలీయుల 

పేరులను, అనగా వారి జనన కర్మము చొపుప్న 

నిరగ్మకాండము 28:18 => పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ రెండవది; 

నిరగ్మకాండము 39:6 => మరియు బంగారు జవలలో పొదిగిన లేతపచచ్లను సిదధ్పరచిరి. ముదర్లు 

చెకక్బడునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పేళుల్ వాటిమీద చెకక్బడెను. 

1 రాజులు 9:28 => వారు ఓఫీరను సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది వందల నలువది 

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 

కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 

యోబు 28:6 => దాని రాళుల్ నీలరతన్ములకు సాథ్నము దానిలో సువరణ్మయమైన రాళుల్నన్వి. 

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

వచనము 19 

కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది కాదు. 
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యెహెజేక్లు 1:22 => మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలత 

యునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు సఫ్టికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వాయ్పించియుండెను. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

వచనము 20 

అటె ల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ నునన్ది? 

యెహెజేక్లు 27:16 => నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో 

వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను 

అవిసెనార బటట్లను పగడములను రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 
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పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

విలాపవాకయ్ములు 4:7 => దాని ఘనులు హిమముకనన్ శుదధ్మైనవారు వారు పాలకంటె తెలల్నివారు 

వారి శరీరములు పగడములకంటె ఎఱఱ్నివి వారి దేహకాంతి నీలమువంటిది. 

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

వచనము 21 

అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు మరుగుచేయబడియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 
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నిరగ్మకాండము 39:10 => వారు దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములను పొదిగిరి. మాణికయ్ 

గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

వచనము 22 

మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును అనును. 

యోబు 28:12 => అయితే జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

పర్సంగి 7:23 => ఇది అంతయు జాఞ్నముచేత నేను శోధించి చూచితిని, జాఞ్నాభాయ్సము 

చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమాయెను. 

పర్సంగి 7:24 => సతయ్మైనది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉనన్ది, దాని పరిశీలన 

చేయగలవాడెవడు 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 
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1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:13 => మనుషయ్జాఞ్నము నేరుప్ మాటలతో గాక ఆతమ్ సంబంధమైన 

సంగతులను ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆతమ్ నేరుప్ మాటలతో వీటినిగూరిచ్యే 

మేము బోధించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  
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యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

వచనము 23 

దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 13:17 => అనేక పర్వకత్లును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు 

చూడకపోయిరి, మీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

యోబు 28:7 => ఆ తోర్వ యే కూర్రపకిష్కైనను తెలియదు డేగ కనున్లు దాని చూడలేదు 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

వచనము 24 

ఆయన భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము కిర్ంది దానినంతటిని తెలిసికొనుచునాన్డు. 

యోబు 28:14 => అగాధము అది నాలో లేదనును సముదర్ము నాయొదద్ లేదనును. 

కీరత్నలు 83:10 => వారు ఏనోద్రులో నశించిరి భూమికి పెంట అయిరి. 

కీరత్నలు 83:11 => ఓరేబు జెయేబు అనువారికి నీవు చేసినటుల్ వారి పర్ధానులకును చేయుము 

జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారికి చేసినటుల్ వారి సకల రాజులకును చేయుము. 

కీరత్నలు 83:12 => దేవుని నివాససథ్లములను మనము ఆకర్మించుకొందమని వారు 

చెపుప్కొనుచునాన్రు. 
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యోబు 26:6 => ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా 

నునన్ది. 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

వచనము 25 

గాలికి ఇంత బరువు ఉండవలెనని ఆయన నియమించినపుప్డు పర్మాణమునుబటిట్ జలములకు ఇంత 

కొలతయని ఆయన వాటిని కొలిచి చూచినపుప్డు 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 147:5 => మన పర్భువు గొపప్వాడు ఆయన అధిక శకిత్గలవాడు ఆయన జాఞ్నమునకు 

మితిలేదు. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 8:14 => ఆలోచన చెపుప్టయు లెసైస్న జాఞ్నము నిచుచ్టయు నా వశము జాఞ్నాధారము 

నేనే, పరాకర్మము నాదే. 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 
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లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 26 

వరష్మునకు కటట్డ నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మారగ్ము ఏరప్రచినపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 
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పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

యోబు 11:9 => దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడలుప్ సముదర్ముకంటె 

అధికమైనది 

యోబు 37:15 => దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని యెటుల్ తీరామ్నము చేయునో నీకు 

తెలియునా? 

కీరత్నలు 33:13 => యెహోవా ఆకాశములోనుండి కనిపెటుట్చునాన్డు ఆయన నరులందరిని 

దృషిట్ంచుచునాన్డు. 

వచనము 27 

ఆయన దాని చూచి బయలుపరచెను దానిని సాథ్పనచేసి దాని పరిశోధించెను. 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

యోబు 11:9 => దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడలుప్ సముదర్ముకంటె 

అధికమైనది 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

వచనము 28 
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మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే వివేకమనియు 

ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 36:26 => ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన 

సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 

యోబు 36:32 => ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన 

దానికి ఆజాఞ్పించును 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

యోబు 37:3 => ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన 

మెరుపును కనబడజేయును. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 
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కీరత్నలు 29:5 => యెహోవా సవ్రము దేవదారు వృక్షములను విరచును యెహోవా లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములను ముకక్లుగా విరచును.  

కీరత్నలు 29:6 => దూడవలె అవి గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును లెబానోనును షిరోయ్నును 

గురుపోతు పిలల్వలె గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 29:7 => యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 29:8 => యెహోవా సవ్రము అరణయ్మును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణయ్మును 

కదలించును 

కీరత్నలు 29:9 => యెహోవా సవ్రము లేళళ్ను ఈనజేయును అది ఆకులు రాలుచ్ను. ఆయన 

ఆలయములో నునన్వనిన్యు ఆయనకే పర్భావము అనుచునన్వి.  

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ 

పర్వహింపజేయువాడు. 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 
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యోబు 

అధాయ్యము 29	
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వచనము 1 

యోబు ఇంకొకసారి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 19:1 => ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచునన్వి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని 

పర్చురపరచుచునన్ది. 

సామెతలు 8:22 => పూరవ్కాలమందు తన సృషాట్య్రంభమున తన కారయ్ములలో పర్థమమైనదానిగా 

యెహోవా ననున్ కలుగజేసెను. 

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

సామెతలు 8:24 => పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

సామెతలు 8:26 => భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేలమటిట్ని రవంతయు 

సృషిట్ంపకమునుపు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

వచనము 2 

పూరవ్కాలమున నునన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు దేవుడు ననున్ కాపాడుచుండిన దినములలో 

ఉనన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 8:26 => భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేలమటిట్ని రవంతయు 

సృషిట్ంపకమునుపు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

సామెతలు 8:30 => నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై అనుదినము సంతోషించుచు నితయ్ము ఆయన 

సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 

సామెతలు 8:31 => ఆయన కలుగజేసిన పరలోకమునుబటిట్ సంతోషించుచు నరులను చూచి 

ఆనందించుచునుంటిని. 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 
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కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 9:10 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము 

పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 
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సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:28 => వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు. 
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యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

1 సమూయేలు 12:24 => ఆయన మీకొరకు ఎనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో అది మీరు 

తలంచుకొని, మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి, నిషక్పటులై పూరణ్హృదయముతో 

ఆయనను సేవించుట ఆవశయ్కము. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబా ష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నీ మారగ్ములలో నడుచునటుల్గా వారి వారి హృదయములను 

ఎరిగియునన్ నీవు వారి సకల పర్వరత్నకు తగినటుల్ పర్తిఫలమును దయచేయుదువు గాక. నీవు ఒకక్డవే 

మానవుల హృదయము నెరిగినవాడవు గదా. 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 28:12 => అయితే జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 

కీరత్నలు 37:27 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అపుప్డు నీవు నితయ్ము నిలుచుదువు 

కీరత్నలు 53:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని దేవుడు ఆకాశమునుండి చూచి 

నరులను పరిశీలించెను. 

Page  of 1396 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 13:19 => ఆశ తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూరు ఖ్లకు 

అసహయ్ము. 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 15:21 => బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా 

పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 28:26 => తన మనసుస్ను నముమ్కొనువాడు బుదిధ్హీనుడు జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువాడు 

తపిప్ంచుకొనును. 

పర్సంగి 1:18 => విసాత్రమైన జాఞ్నాభాయ్సముచేత విసాత్రమైన దుఃఖము కలుగును; అధిక విదయ్ 

సంపాదించినవానికి అధిక శోకము కలుగును. 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 
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పర్సంగి 7:24 => సతయ్మైనది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉనన్ది, దాని పరిశీలన 

చేయగలవాడెవడు 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

యోహాను 21:23 => కాబటిట్ ఆ శిషుయ్డు చావడను మాట సహోదరులలో పర్చురమాయెను. అయితే 

చావడని యేసు అతనితో చెపప్లేదు గాని నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 3 
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అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను చీకటిలో 

తిరుగులాడుచుంటిని. 

యోబు 27:1 => యోబు ఇంకను ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

వచనము 4 

నా పరిపకవ్ దినములలో ఉండినటుల్ నేనుండినయెడల ఎంతో మేలు అపుప్డు దేవుని రహసయ్ము నా 

గుడారమునకు పైగా నుండెను. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 1:2 => అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 1:4 => అతని కుమారులందరు వంతులచొపుప్న అనుదినము ఒకరికొకరు తమ తమ 

యిండల్లో విందుచేయనై కూడునపుప్డు తమ ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ండుర్ తమతో కలిసి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనవలెనని వారిని పిలిపించుచు వచిచ్రి. 
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యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 7:3 => ఆశ లేకయే జరుగు నెలలను నేను చూడవలసివచెచ్ను.ఆయాసముతో కూడిన 

రాతుర్లు నాకు నియమింపబడి యునన్వి. నేను పండుకొనునపుప్డెలల్ 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

కీరత్నలు 37:28 => ఏలయనగా యెహోవా నాయ్యమును పేర్మించువాడు ఆయన తన భకుత్లను 

విడువడు వారెనన్టెనన్టికి కాపాడబడుదురు గాని భకిత్హీనుల సంతానము నిరూమ్లమగును. 

యూదా 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండిర్యైన 

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళి ల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 
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విలాపవాకయ్ములు 1:7 => యెరూషలేము పూరవ్కాలమున తనకు కలిగిన శేర్యసుస్నంతటిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునన్ది దానికి కలిగిన శర్మానుభవకాలమునందు సంచారదినములయందు 

సహాయము చేయువారెవరును లేక దాని జనము శతుర్వుచేతిలో పడినపుప్డు విరోధులు దానిచూచి 

విశార్ంతిదినములనుబటిట్ దానినపహాసయ్ము చేసిరి.  

వచనము 5 

సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా చుటుట్నుండిరి 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 

కీరత్నలు 18:28 => నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును 

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  
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కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

యెషయా 2:4 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనయ్జనులకు నాయ్యము తీరుచ్ను అనేక జనములకు 

తీరుప్తీరుచ్ను వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను 

సాగగొటుట్దురు జనముమీదికి జనము ఖడగ్మెతత్క యుండును యుదధ్ముచేయ నేరుచ్కొనుట ఇక 

మానివేయును.  

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

2 సమూయేలు 22:29 => యెహోవా, నీవు నాకు దీపమైయునాన్వు యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును. 

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 
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కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:105 => (నూన ) నీ వాకయ్ము నా పాదములకు దీపమును నా తోర్వకు 

వెలుగునైయునన్ది. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

వచనము 6 

నేను పెటిట్న అడుగెలల్ నేతిలో పడెను బండనుండి నా నిమితత్ము నూనె పర్వాహముగా పారెను. 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 
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కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

వచనము 7 

పటట్ణపు గుమమ్మునకు నేను వెళి ల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠము సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:8 => నేను తూరుప్దిశకు వెళి ల్నను ఆయన అచచ్ట లేడు పడమటిదిశకు వెళి ల్నను ఆయన 

కనబడుటలేదు 

యోబు 23:9 => ఆయన పనులు జరిగించు ఉతత్రదిశకు పోయినను ఆయన నాకు కానవచుచ్ట 

లేదు దకిష్ణదిశకు ఆయన ముఖము తిర్పుప్కొనియునాన్డు నేనాయనను కనుగొనలేను. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

Page  of 1404 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 6 :13 => గిదోయ్ను చితత్ము నా యేలినవాడా , యెహోవా మాకు 

తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు మాకేల సంభవించెను? యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను 

రపిప్ంచెనని చెపుప్చు, మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అదుభ్తకారయ్ములనిన్యు 

ఏమాయెను? యెహోవా మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి మముమ్ను అపప్గించెనని అతనితో 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  

కీరత్నలు 44:8 => దినమెలల్ మేము దేవునియందు అతిశయపడుచునాన్ము నీ నామమునుబటిట్ మేము 

నితయ్ము కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము.(సెలా.)  

కీరత్నలు 44:9 => అయితే ఇపుప్డు నీవు మముమ్ను విడనాడి అవమానపరచియునాన్వు. 

మాసేనలతోకూడ నీవు బయలుదేరకయునాన్వు. 

పరమగీతము 2:4 => అతడు ననున్ విందుశాలకు తోడుకొనిపోయెను నామీద పేర్మను ధవ్జముగా 

ఎతెత్ను. 

పరమగీతము 3:1 => రాతిర్వేళ పరుండియుండి నేను నా పార్ణపిర్యుని వెదకితిని వెదకినను అతడు 

కనబడక యుండెను. 
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పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 

యిరిమ్యా 14:8 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యుడా, కషట్కాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ 

వేల పరదేశివలె నునాన్వు? ఏల రాతిర్వేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు పర్యాణసుథ్నివలె 

ఉనాన్వు; 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

యోబు 1:2 => అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 1:4 => అతని కుమారులందరు వంతులచొపుప్న అనుదినము ఒకరికొకరు తమ తమ 

యిండల్లో విందుచేయనై కూడునపుప్డు తమ ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ండుర్ తమతో కలిసి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనవలెనని వారిని పిలిపించుచు వచిచ్రి. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 42:13 => మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 42:14 => అతడు పెదద్దానికి యెమీమా అనియు రెండవదానికి కెజీయా అనియు 

మూడవదానికి కెరెంహపుప్కు అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 
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యోబు 42:15 => ఆ దేశమందంతటను యోబు కుమారెత్లంత సౌందరయ్వతులు కనబడలేదు. వారి 

తండిర్ వారి సహోదరులతో పాటు వారికి సావ్సథ్య్ములనిచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

సామెతలు 17:6 => కుమారుల కుమారులు వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు 

అలంకారము. 

యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 

వచనము 8 

యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

యోబు 20:17 => ఏరులై పారుచునన్ తేనెను వెనన్పూసను చూచి వారు సంతోషింపరు. 

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13 => భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల 

పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి 

జుఱిఱ్ంచెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  

కీరత్నలు 81:16 => అతిశేర్షఠ్మైన గోధుమల ననుగర్హించి నేను వారిని పోషించుదును కొండతేనెతో 

నినున్ తృపిత్పరచుదును. 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

వచనము 9 

అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 
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రూతు 4:1 => బోయజు పురదావ్రము నొదద్కు పోయి అకక్డ కూరుచ్ండగా, బోయజు చెపిప్న 

బంధువుడు ఆ తోర్వను పోవుచుండెను గనుక బోయజు ఓయి, యీతటుట్ తిరిగి ఇకక్డ కూరుచ్ండుమని 

అతని పిలువగా అతడు వచిచ్ కూరుచ్ండెను. 

రూతు 4:2 => బోయజు ఆ ఊరి పెదద్లలో పదిమందిని పిలిపించుకొని, ఇకక్డ కూరుచ్ండుడని 

చెపప్గా వారును కూరుచ్ండిరి. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

ఆదికాండము 23:10 => అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. 

హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ 

అబార్హాముతో చెపిప్న పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

ఆదికాండము 34:20 => హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ 

తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు 

నిరగ్మకాండము 18:13 => మరునాడు మోషే పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకు కూరుచ్ండగా, 

ఉదయము మొదలుకొని సాయంకాలము వరకు పర్జలు మోషేయొదద్ నిలిచియుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

యెహోషువ 20:4 => ఒకడు ఆ పురములలో ఒకదానికి పారిపోయి ఆ పురదావ్రమునొదద్ నిలిచి, ఆ 

పురము యొకక్ పెదద్లు వినునటుల్ తన సంగతి చెపిప్న తరువాత, వారు పురములోనికి వానిని 

చేరుచ్కొని తమయొదద్ నివసించుటకు వానికి సథ్లమియయ్వలెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 5:11 => విలుకాండర్ ధవ్నికి దూరముగా నుండువారు నీళుల్ చేదుకొను 

సథ్లములలో నుండువారు యెహోవా నీతికిర్యలను పర్కటించెదరు ఇశార్యేలీయుల గార్మములో 

ఆయన జరిగించు నీతికిర్యలను వారు పర్కటించెదరు వినుటకై యెహోవా జనులు దావ్రములలో 

కూడుదురు. 

యోబు 19:9 => ఆయన నా ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డు తలమీదనుండి నా కిరీటమును 

తీసివేసియునాన్డు. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

సామెతలు 31:23 => ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ 

పేరుగొనినవాడై యుండును. 

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 

తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

యిరిమ్యా 38:7 => రాజు బెనాయ్మీను దావ్రమున కూరుచ్నియుండగా రాజు ఇంటిలోని 

కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకను షండుడు,  

విలాపవాకయ్ములు 5:14 => పెదద్లు గుమమ్ములయొదద్ కూడుట మానిరి యౌవనులు సంగీతము 

మానిరి. 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 
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మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 

రోమీయులకు 13:6 => ఏలయనగా వారు దేవుని సేవకులైయుండి యెలల్పుప్డు ఈ సేవయందే పని 

కలిగియుందురు. 

వచనము 10 

పర్ధానులు మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి అంటుకొనెను. 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడ డ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 
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రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

యోబు 30:1 => ఇపుప్డైతే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్గలవారు ననున్ ఎగతాళి చేయుదురు. వీరి 

తండుర్లు నా మందలు కాయు కుకక్లతో నుండుటకు తగనివారని నేను తలంచియుంటిని. 

తీతుకు 2:6 => అటువలెనే సవ్సథ్బుదిద్ గలవారై యుండవలెనని యౌవన పురుషులను 

హెచచ్రించుము. 

వచనము 11 

నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను కంటబడిన పర్తివాడు 

ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోబు 4:2 => ఎవడైన ఈ సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల నీకు వయ్సనము కలుగునా? 

అయితే వాదింపక ఎవడు ఊరకొనగలడు? 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యోబు 21:5 => ననున్ తేరిచూచి ఆశచ్రయ్పడుడి నోటిమీద చేయి వేసికొనుడి. 
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యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

నాయ్యాధిపతులు 18:19 => వారు నీవు ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటి మీద ఉంచుకొని 

మాతోకూడ వచిచ్ మాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే 

యాజకుడవై యుండుట నీకు మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్మునకును కుటుంబమునకును 

యాజకుడవై యుండుట మంచిదా? అని యడిగిరి. 

సామెతలు 30:32 => నీవు బుదిధ్హీనుడవై అతిశయపడి యుండినయెడల కీడు యోచించి 

యుండినయెడల నీచేతితో నోరు మూసికొనుము. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 29:21 => మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని 

మౌనముగా ఉండిరి. 

సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 

వచనము 12 

ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను విడిపించితిని. 
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కీరత్నలు 137:6 => నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె నేను 

యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక.  

యెహెజేక్లు 3:26 => నేను నీ నాలుక నీ అంగిటికి అంటుకొనజేసెదను. 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 29:21 => మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని 

మౌనముగా ఉండిరి. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 

వచనము 13 

నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ హృదయమును 

సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 
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సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషుట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

లూకా 11:27 => ఆయన యీ మాటలు చెపుప్చుండగా ఆ సమూహములో నునన్ యొక సతరీ 

ఆయనను చూచి నినున్ మోసిన గరభ్మును నీవు కుడిచిన సత్నములును ధనయ్ములైనవని కేకలువేసి 

చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

2 సమూయేలు 14:22 => తరువాత యౌవనుడగు అబా ష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా 

యోవాబు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి 

అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని 

చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

సామెతలు 29:14 => ఏ రాజు దరిదుర్లకు సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు సింహాసనము 

నితయ్ముగా సిథ్రపరచబడును. 
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మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:21 => గనుక కనున్ చేతితో నీవు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు; తల, 

పాదములతో మీరు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

వచనము 14 

నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా నాయ్యపర్వరత్న నాకు 

వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

నెహెమాయ్ 5:2 => ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును అనేకులము. 

అందుచేత మేము తిని బర్దుకుటకు ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 

నెహెమాయ్ 5:3 => మరికొందరు కాష్మమునన్ందున మా భూములను దార్క్షతోటలను మాయిండల్ను 

కుదువపెటిట్తివిు గనుక మీయొదద్ ధానయ్ము తీసికొందుమనిరి. 

నెహెమాయ్ 5:4 => మరికొందరు రాజు గారికి పనున్ చెలిల్ంచుటకై మా భూములమీదను మా 

దార్క్షతోటలమీదను మేము అపుప్ చేసితివిు. 
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నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 5:6 => వారి ఫిరాయ్దును ఈ మాటలను నేను వినినపుప్డు మిగుల కోపపడితిని. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

నెహెమాయ్ 5:11 => ఈ దినములోనే వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవతోటలను వారి యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న సొముమ్లోను ధానయ్ములోను దార్కాష్రసములోను 

నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను 

అంటిని. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 
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వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

నిరగ్మకాండము 22:22 => విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను బాధపెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

నిరగ్మకాండము 22:24 => నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు 

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:18 => ఆయన తలిదండుర్లు లేనివానికిని విధవరాలికిని నాయ్యము 

తీరిచ్, పరదేశియందు దయయుంచి అనన్వసత్రముల ననుగర్హించువాడు. 

కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

రూతు 2:20 => నయోమి బర్దికియునన్ వారికిని చచిచ్నవారికిని ఉపకారము చేయుట మానని 

యితడు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడును గాక అని తన కోడలితో అనెను. మరియు నయోమి ఆ 

మనుషుయ్డు మనకు సమీప బంధువుడు, అతడు మనలను విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 14:4 => కాగా తెకోవ ఊరి సతరీ రాజునొదద్కువచిచ్ సాగిలపడి సమసాక్రము చేసి 

రాజా రకిష్ంచుమనగా 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 
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యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 

యోబు 36:6 => భకిత్హీనుల పార్ణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు నాయ్యము 

జరిగించును. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

సామెతలు 21:15 => నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము 

చేయువారికి అది భయంకరము. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 

తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

ఆమోసు 5:24 => నీళుల్ పారినటుల్గా నాయ్యము జరుగనియుయ్డి, గొపప్ పర్వాహమువలె నీతిని 

పర్వహింపనియుయ్డి. 

వచనము 15 
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గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 
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2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

సామెతలు 31:6 => పార్ణము పోవుచునన్వానికి మదయ్ము నియుయ్డి మనోవాయ్కులము గలవారికి 

దార్కాష్రసము నియుయ్డి. 

సామెతలు 31:7 => వారు తార్గి తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక తలంచకుందురు. 

సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 
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వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

నెహెమాయ్ 8:11 => ఆలాగున లేవీయులు జనులందరిని ఓదారిచ్ మీరు దుఃఖము మానుడి, ఇది 

పరిశుదధ్ దినము, మీరు దుఃఖపడకూడదని వారితో అనిరి. 

నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళి ల్రి. 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

కీరత్నలు 67:4 => జనములు సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

రూతు 2:20 => నయోమి బర్దికియునన్ వారికిని చచిచ్నవారికిని ఉపకారము చేయుట మానని 

యితడు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడును గాక అని తన కోడలితో అనెను. మరియు నయోమి ఆ 

మనుషుయ్డు మనకు సమీప బంధువుడు, అతడు మనలను విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 11:2 => యెరూషలేములో నివసించుటకు సంతోషముగా ఒపుప్కొనినవారిని జనులు 

దీవించిరి. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 24:21 => వారు పిలల్లు కనని గొడార్ండర్ను బాధపెటుట్దురు విధవరాండర్కు మేలుచేయరు. 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 
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కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

సామెతలు 10:6 => నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీరావ్దములు వచుచ్ను బలాతాక్రము భకిత్హీనుని 

నోరు మూసివేయును. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 11:26 => ధానయ్ము బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని అముమ్వాని తలమీదికి 

దీవెన వచుచ్ను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

1 తిమోతి 5:3 => నిజముగా అనాథలైన విధవరాండర్ను సనామ్నింపుము. 
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యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

వచనము 16 

దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా విచారించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

కీరత్నలు 132:9 => నీ యాజకులు నీతిని వసత్రమువలె ధరించుకొందురుగాక నీ భకుత్లు 

ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక. 

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 
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పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

యెషయా 28:5 => ఆ దినమున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా శేషించిన తన పర్జలకు తానే 

భూషణ కిరీటముగా నుండును సౌందరయ్ముగల మకుటముగా నుండును. 

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 29:20 => నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా 

నుండును. 

యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 
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ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

వచనము 17 

దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను లాగివేసితిని. 

సంఖాయ్కాండము 10:31 => అందుకు మోషే నీవు దయచేసి మముమ్ను విడువకుము; ఎటల్నగా ఈ 

అరణయ్మందు మేము దిగవలసిన సథ్లములు నీకు తెలిసియునన్వి; నీవు మాకు కనున్లవలె ఉందువు. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

1 కొరిందీయులకు 12:14 => శరీరమొకక్టే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా 

ఉనన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 12:15 => నేను చెయియ్ కాను గనుక శరీరములోని దానను కానని పాదము 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:16 => మరియు నేను కనున్ కాను గనుక శరీరములోనిదానను కానని చెవి 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:17 => శరీరమంతయు కనన్యితే వినుట ఎకక్డ? అంతయు వినుటయైతే 

వాసన చూచుట ఎకక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:19 => అవనిన్యు ఒకక్ అవయవమైతే శరీరమెకక్డ?  

1 కొరిందీయులకు 12:20 => అవయవములు అనేకములైనను శరీరమొకక్టే. 

1 కొరిందీయులకు 12:21 => గనుక కనున్ చేతితో నీవు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు; తల, 

పాదములతో మీరు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:22 => అంతేకాదు, శరీరముయొకక్ అవయవములలో ఏవి మరి 

బలహీనములుగా కనబడునో అవి మరి అవశయ్ములే. 

1 కొరిందీయులకు 12:23 => శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ 

అవయవములను మరి ఎకుక్వగా ఘనపరచుచునాన్ము. సుందరములు కాని మన అవయవములకు 

ఎకుక్వైన సౌందరయ్ము కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 12:24 => సుందరములైన మన అవయవములకు ఎకుక్వ సౌందరయ్మకక్రలేదు.  

1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 
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1 కొరిందీయులకు 12:27 => అటువలె, మీరు కీర్సుత్యొకక్ శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా 

అవయవములై యునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

1 కొరిందీయులకు 12:29 => అందరు అపొసత్లులా? అందరు పర్వకత్లా? అందరు బోధకులా? 

అందరు అదుభ్తములు చేయువారా? అందరు సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారా? 

1 కొరిందీయులకు 12:30 => అందరు భాషలతో మాటలాడుచునాన్రా? అందరు ఆ భాషల అరథ్ము 

చెపుప్చునాన్రా? 

1 కొరిందీయులకు 12:31 => కృపావరములలో శేర్షఠ్మైన వాటిని ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి. 

ఇదియుగాక సరోవ్తత్మమైన మారగ్మును మీకు చూపుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళి ల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

వచనము 18 
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అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను దీరాఘ్యువు 

గలవాడనవుదును. 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

ఎసేత్రు 2:7 => తన పినతండిర్ కుమారెత్యైన హదసాస్ అను ఎసేత్రు తలితండుర్లు లేనిదై యుండగా 

అతడామెను పెంచుకొనెను. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖమును గలదై యుండెను. ఆమె 

తలిదండుర్లు మరణము పొందిన తరువాత మొరెద్కై ఆమెను తన కుమారెత్గా సీవ్కరించెను. 

కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

నిరగ్మకాండము 18:26 => వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన 

వాయ్జెయ్ములను మోషే యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:14 => అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయమైనది నీ మధయ్ 

జరిగినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8 => హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు 

నీ గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళి ల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:10 => యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు 

తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

1 రాజులు 3:16 => తరువాత వేశయ్లైన యిదద్రు సతరీలు రాజునొదద్కు వచిచ్ అతని ముందర నిలిచిరి. 

1 రాజులు 3:17 => వారిలో ఒకతె యిటుల్ మనవి చేసెను నా యేలినవాడా చితత్గించుము, నేనును 

ఈ సతరీయును ఒక యింటిలో నివసించుచునాన్ము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిలల్ను 

కంటిని. 

1 రాజులు 3:18 => నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిలల్ను కనెను; మేమిదద్రమును 

కూడనునాన్ము, మేమిదద్రము తపప్ ఇంటిలో మరి యెవరును లేరు. 

1 రాజులు 3:19 => అయితే రాతిర్యందు ఇది పడకలో తన పిలల్మీద పడగా అది చచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:20 => కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా 

పర్కక్లోనుండి నా బిడ డ్ను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను నా కౌగిటిలో 

ఉంచెను. 

1 రాజులు 3:21 => ఉదయమున నేను లేచి నా పిలల్కు పాలియయ్ చూడగా అది చచిచ్నదాయెను; 

తరువాత ఉదయమున నేను పిలల్ను నిదానించి చూచినపుప్డు వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని 

నేను తెలిసికొంటిని. 

1 రాజులు 3:22 => అంతలో రెండవ సతరీ అది కాదు; బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది దాని బిడ డ్ అని 

చెపప్గా ఆమె కాదు, చచిచ్నదే నీ బిడ డ్ బర్తికియునన్ది నా బిడ డ్ అనెను. ఈ పర్కారముగా వారు 

రాజుసముఖమున మనవిచేయగా 

1 రాజులు 3:23 => రాజు బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది నీ బిడ డ్ అని యొకతెయు, రెండవది 

ఆలాగు కాదు చచిచ్నది నీ బిడ డ్ బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ అని చెపుప్చునన్ది; 

1 రాజులు 3:24 => గనుక కతిత్ తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు ఒక కతిత్ రాజసనిన్ధికి తేగా 

1 రాజులు 3:25 => రాజు రెండు భాగములుగా బర్దికియుండు బిడ డ్ను చేసి సగము దీనికిని సగము 

దానికిని చెరిసగము ఇయయ్వలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడ డ్యొకక్ తలిల్ తన బిడ డ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

1 రాజులు 3:27 => అందుకు రాజు బర్దికియునన్ బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక మొదటిదాని 

కియుయ్డి, దాని తలిల్ అదే అని తీరుప్ తీరెచ్ను. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

సామెతలు 25:2 => సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. 

సామెతలు 29:7 => నీతిమంతుడు బీదలకొరకు నాయ్యము విచారించును దుషుట్డు జాఞ్నము 

వివేచింపడు. 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:10 => మీకా నాయొదద్ నివసించి నాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను 

ఉండుము; నేను సంవతస్రమునకు నీకు పది వెండిరూకలును ఒక దుసుత్ బటట్లును ఆహారమును 

ఇచెచ్దనని చెపప్గా ఆ లేవీయుడు ఒపుప్కొని 
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2 సమూయేలు 14:8 => రాజు నీవు నీ యింటికి పొముమ్, నినున్ గురించి ఆజఞ్ ఇతుత్నని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

ఎజార్ 6:1 => అపుప్డు రాజైన దరాయ్వేషు ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున బబులోనులో ఖజానాలోని దసాత్వేజు 

కొటుట్లో వెదకగా 

ఎజార్ 10:16 => చెరనుండి విడుదలనొందిన వారు అటుల్చేయగా యాజకుడైన ఎజార్యును పెదద్లలో 

కొందరు పర్ధానులును వారి పితరుల యింటి పేరులనుబటిట్ తమ తమ పేరుల పర్కారము అందరిని 

వేరుగా ఉంచి, పదియవ నెల మొదటి దినమున ఈ సంగతిని విమరిశ్ంచుటకు కూరుచ్ండిరి. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

సామెతలు 24:25 => నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన దీవెన 

అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

వచనము 19 

నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్ వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద నిలుచును. 
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కీరత్నలు 3:7 => యెహోవా, లెముమ్, నా దేవా ననున్ రకిష్ంపుము నా శతుర్వులనందరిని దవడ 

యెముకమీద కొటుట్వాడవు నీవే, దుషుట్ల పళుల్ విరుగగొటుట్వాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 58:8 => వారు కరగిపోయిన నతత్వలె నుందురు సూరుయ్ని చూడని గరభ్సార్వమువలె 

నుందురు. 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడ డ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

కీరత్నలు 124:6 => వారి పండల్కు మనలను వేటగా అపప్గింపని యెహోవా సుత్తినొందును గాక. 

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

కీరత్నలు 58:6 => దేవా, వారి నోటి పండల్ను విరుగగొటుట్ము యెహోవా, కొదమ సింహముల 

కోరలను ఊడగొటుట్ము. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

యిరిమ్యా 21:12 => దావీదు వంశసుథ్లారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు 
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చేయనియెడల మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ 

మిముమ్ను దహించును. 

వచనము 20 

నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా నుండును. 

కీరత్నలు 30:6 => నేనెనన్డు కదలనని నా కేష్మకాలమున అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

యిరిమ్యా 22:23 => లెబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్షములలో గూడు కటుట్కొనినదానా, 

పర్సవించు సతరీకి కలుగు వేదనవంటి కషట్ము నీకు వచుచ్నపుప్డు నీవు బహుగా కేకలువేయుదువు గదా!  

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 
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ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 41:49 => యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. 

కొలుచుట అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:21 => మరియు అతడు కేనీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను నీ 

నివాససథ్లము దురగ్మమైనది. నీ గూడు కొండమీద కటట్బడియునన్ది. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 30:26 => నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు 

నిమితత్ము నేను కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను. 

యెషయా 38:17 => మికుక్టమైన ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలుగుటకు కారణమాయెను నీ 

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

హబకూక్కు 1:9 => వెనుక చూడకుండ బలాతాక్రము చేయుటకై వారు వతుత్రు, ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వారు జనులను చెరపటుట్కొందురు. 

వచనము 21 

మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని మౌనముగా ఉండిరి. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 
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యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

హోషేయ 14:7 => అతని నీడయందు నివసించువారు మరలివతుత్రు. ధానయ్మువలె వారు తిరిగి 

మొలుతురు దార్క్షచెటుట్వలె వారు వికసింతురు. లెబానోను దార్క్షరసము వాసనవలె వారు 

పరిమళింతురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

యోబు 8:17 => అతని వేళుల్ గటుట్మీద చుటుట్కొనును రాళుల్గల తన నివాసమును అతడు 

తేరిచూచును. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

వచనము 22 
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నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారుమాట పలుకకుండిరి. గుతుత్లు గుతుత్లుగా నా మాటలు 

వారిమీద పడెను. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 19:9 => ఆయన నా ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డు తలమీదనుండి నా కిరీటమును 

తీసివేసియునాన్డు. 

ఆదికాండము 45:13 => ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు చూచినది యావతుత్ నా 

తండిర్కి తెలియచేసి తవ్రగా నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెపిప్ 

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

కీరత్నలు 103:5 => పకిష్రాజు యౌవనమువలె నీ యౌవనము కొర్తత్దగుచుండునటుల్ మేలుతో నీ 

హృదయమును తృపిత్పరచుచునాన్డు  

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

వచనము 23 

వరష్ముకొరకు కనిపెటుట్నటుల్ వారు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనిరి కడవరి వానకొరకైనటుల్ వారు వెడలుప్గా 

నోరుతెరచుకొనిరి. 
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యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

యోబు 29:10 => పర్ధానులు మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి అంటుకొనెను. 

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

యోబు 32:12 => మీరు చెపిప్నవాటికి బహు జాగర్తత్గా చెవి ఇచిచ్తిని అయితే మీలో ఎవరును 

యోబును ఖండింపలేదు ఎవరును అతని మాటలకు పర్తుయ్తత్రమియయ్లేదు. 

యోబు 19:9 => ఆయన నా ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డు తలమీదనుండి నా కిరీటమును 

తీసివేసియునాన్డు. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

వచనము 24 

వారు ఆశారహితులై యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్ నవివ్తిని నా ముఖపర్కాశము 

లేకుండ వారేమియు చేయరైరి. 

యోబు 32:15 => వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి 

మాటయొకటియు లేదు. 

యోబు 32:16 => కాగా వారికనేమియు పర్తుయ్తత్రము చెపప్కయునాన్రు వారు మాటలాడకపోవుట 

చూచి నేను ఊరకుందునా? 

యోబు 33:31 => యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను 

మాటలాడెదను. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  
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యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

మతత్యి 22:46 => ఎవడును మారుమాట చెపప్లేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును 

ఆయనను ఒక పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:2 => నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాకయ్ము మంచువలెను 

లేతగడిడ్మీద పడు చినుకులవలెను పచిచ్కమీద కురియు వరష్మువలెను ఉండును. 

పరమగీతము 4:11 => పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచునన్టుట్నన్వి నీ జిహవ్కిర్ంద 

మధుకీష్రములు కలవు నీ వసత్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నునన్ది. 

యెహెజేక్లు 20:46 => నరపుతుర్డా, నీ ముఖము దకిష్ణపుతటుట్ తిర్పుప్కొని దకిష్ణ దేశమునకు 

పర్కటింపుము, దకిష్ణదేశపు అరణయ్మునుగూరిచ్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

ఆమోసు 7:16 => యెహోవా మాట ఆలకించుము ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ పర్వచింపకూడదనియు 

ఇసాస్కు సంతతివారినిగూరిచ్ మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే. 

మీకా 2:6 => మీరు దీని పర్వచింపవదద్ని వారు పర్కటన చేయుదురు. పర్వచింపనియెడల 

అవమానము కలుగక మానదు. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

వచనము 25 

నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో రాజువలెను దుఃఖించువారిని 

ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 
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హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:2 => నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాకయ్ము మంచువలెను 

లేతగడిడ్మీద పడు చినుకులవలెను పచిచ్కమీద కురియు వరష్మువలెను ఉండును. 

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

సామెతలు 16:15 => రాజుల ముఖపర్కాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి 

వానమబుబ్. 
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వచనము 1 

ఇపుప్డైతే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్గలవారు ననున్ ఎగతాళి చేయుదురు. వీరి తండుర్లు నా మందలు 

కాయు కుకక్లతో నుండుటకు తగనివారని నేను తలంచియుంటిని. 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

కీరత్నలు 126:1 => సీయోనుకు తిరిగివచిచ్నవారిని యెహోవా చెరలోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

యోబు 9:16 => నేను మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన నాకుతత్రమిచిచ్నను ఆయన నా మాట 

ఆలకించెనని నేను నమమ్జాలను.  

యోబు 39:24 => ఉదద్ండ కోపముతో అది బహుగా పరుగులెతుత్ను అది బాకానాదము విని 

ఊరకుండదు. 

సామెతలు 16:15 => రాజుల ముఖపర్కాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి 

వానమబుబ్. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

వచనము 2 

వారి చేతుల బలము నా కేమి పర్యోజనమగును? వారి పౌరుషము పోయినది. 
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ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:8 => అపుప్డు గిలాదు పెదద్లు అందుచేతనే మేము నీయొదద్కు మళి ల్ వచిచ్తివిు; 

నీవు మాతోకూడ వచిచ్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేసినయెడల, గిలాదు నివాసులమైన మా 

అందరిమీద నీవు అధికారివవుదువని యెఫాత్తో అనిరి. 

2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన దేవుడైన యెహోవావలన 

కలిగినయెడల ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట శేషించియునన్ మన సహోదరులును 

తమ పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్ యాజకులును లేవీయులును మనతో 

కూడుకొనునటుల్ వారియొదద్కు పంపి 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:3 => మన దేవుని మందసమును మరల మనయొదద్కు కొనివతత్ము రండి; 

సౌలు దినములలో దానియొదద్ మనము విచారణ చేయకయే యుంటిమి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:4 => ఈ కారయ్ము సమాజకులందరి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను గనుక 

జనులందరును ఆ పర్కారము చేయుదుమనిరి. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 
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ఆదికాండము 14:15 => రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని 

కొటిట్ దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 

ఆదికాండము 14:16 => ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను 

పర్జలను తిరిగి తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:17 => అతడు కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ రాజులను ఓడించి తిరిగి 

వచిచ్నపుప్డు సొదొమ రాజు అతనిని ఎదురొక్నుటకు, రాజులోయ అను షావే లోయ మటుట్కు 

బయలుదేరి వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:5 => జనులలో ముఖుయ్లును ఇశార్యేలు గోతర్ములును కూడగా 

అతడు యెషూరూనులో రాజు ఆయెను. 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 
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మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 
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యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

వచనము 3 

దారిదర్య్ముచేతను కాష్మముచేతను శుషిక్ంచినవారై ఎడారిలో చాల దినములనుండి పాడై 

నిరామ్నుషయ్ముగానునన్ యెడారిలో ఆహారముకొరకు వారు తిరుగులాడుదురు  

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

యోబు 19:15 => నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి 

పరదేశినై యునాన్ను. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

యోబు 19:18 => చినన్ పిలల్లు సహా ననున్ తృణీకరించెదరు నేను లేచుట చూచినయెడల బాలురు 

నామీద దూషణలు పలికెదరు. 

యోబు 19:19 => నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద 

తిరుగబడియునాన్రు. 

యోబు 29:8 => యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

యోబు 29:10 => పర్ధానులు మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి అంటుకొనెను. 
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2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 15:17 => ఆయనకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి, ముండల్ కిరీటమును ఆయన తలమీద 

పెటిట్, 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

మారుక్ 15:20 => వారు ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయనమీద నునన్ ఊదారంగు వసత్రము 

తీసివేసి, ఆయన బటట్లాయనకు తొడిగించి, ఆయనను సిలువ వేయుటకు తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 
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లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

లూకా 23:39 => వేర్లాడవేయబడిన ఆ నేరసుథ్లలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు కీర్సుత్వు 

గదా? నినున్ నీవు రకిష్ంచుకొనుము, మముమ్ను కూడ రకిష్ంచుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

తీతుకు 1:12 => వారిలో ఒకడు, అనగా వారి సొంత పర్వకత్లలో ఒకడు ఇటల్నెను కేర్తీయులు 

ఎలల్పుప్డు అబదిధ్కులును, దుషట్మృగములును, సోమరులగు తిండిపోతులునై యునాన్రు. 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

నాయ్యాధిపతులు 11:3 => యెఫాత్ తన సహోదరులయొదద్నుండి పారిపోయి టోబు దేశమున 

నివసింపగా అలల్రిజనము యెఫాత్యొదద్కు వచిచ్ అతనితోకూడ సంచరించుచుండెను. 

నెహెమాయ్ 2:19 => అయితే హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన దాసుడగు టోబీయా 

అనువాడును, అరబీయుడైన గెషెమును ఆ మాట వినినపుప్డు మముమ్ను హేళన చేసి మా పని 

తృణీకరించి మీరు చేయు పనియేమిటి? రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయుదురా అని చెపిప్రి. 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 19:9 => ఆయన నా ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డు తలమీదనుండి నా కిరీటమును 

తీసివేసియునాన్డు. 

యోబు 19:18 => చినన్ పిలల్లు సహా ననున్ తృణీకరించెదరు నేను లేచుట చూచినయెడల బాలురు 

నామీద దూషణలు పలికెదరు. 

Page  of 1449 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళి ల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

కీరత్నలు 59:15 => తిండికొరకు వారు ఇటు అటు తిరుగులాడెదరు తృపిత్ కలుగనియెడల రాతిర్ 

అంతయు ఆగుదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 1:7 => యెరూషలేము పూరవ్కాలమున తనకు కలిగిన శేర్యసుస్నంతటిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునన్ది దానికి కలిగిన శర్మానుభవకాలమునందు సంచారదినములయందు 

సహాయము చేయువారెవరును లేక దాని జనము శతుర్వుచేతిలో పడినపుప్డు విరోధులు దానిచూచి 

విశార్ంతిదినములనుబటిట్ దానినపహాసయ్ము చేసిరి.  

విలాపవాకయ్ములు 3:14 => నావారికందరికి నేను అపహాసాయ్సప్దముగా ఉనాన్ను దినమెలల్ వారు 

పాడునటిట్ పాటలకు నేను ఆసప్దుడనైతిని. 

విలాపవాకయ్ములు 5:14 => పెదద్లు గుమమ్ములయొదద్ కూడుట మానిరి యౌవనులు సంగీతము 

మానిరి. 

యెహెజేక్లు 36:3 => వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

శేషించిన అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు 

అపహాసాయ్సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి మిముమ్ను 

పాడుచేసియునాన్రు. 

ఫిలేమోనుకు 1:11 => అతడు మునుపు నీకు నిష పర్యోజనమైనవాడే గాని, యిపుప్డు నీకును 

నాకును పర్యోజనకరమైనవాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

వచనము 4 

వారు తుపప్లలోని తుతిత్చెటల్ను పెరుకుదురు తంగేడు వేళుల్ వారికి ఆహారమైయునన్వి. 
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పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

ఫిలేమోనుకు 1:11 => అతడు మునుపు నీకు నిష పర్యోజనమైనవాడే గాని, యిపుప్డు నీకును 

నాకును పర్యోజనకరమైనవాడాయెను. 

వచనము 5 

వారు నరుల మధయ్నుండి తరిమివేయబడిన వారు దొంగను తరుముచు కేకలు వేయునటుల్ మనుషుయ్లు 

వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు. భయంకరమైన లోయలలోను  

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  
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యిరిమ్యా 48:6 => పారిపోవుడి మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొనుడి అరణయ్ములోని 

అరుహవృక్షమువలె ఉండుడి. 

యిరిమ్యా 49:3 => హెషోబ్నూ, అంగలారుచ్ము, హాయి పాడాయెను, మలోక్మును అతని 

యాజకులును అతని యధిపతులును చెరలోనికి పోవుచునాన్రు; రబాబ్ నివాసినులారా, కేకలువేయుడి, 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి, మీరు అంగలారిచ్ కంచెలలో ఇటు అటు తిరుగులాడుడి. 

యెహెజేక్లు 26:20 => మరియు సజీవులు నివసించు భూమిమీద నేను మహాఘనకారయ్ము 

కలుగజేతును; 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

వచనము 6 

నేల సందులలోను బండల సందులలోను వారు కాపురముండవలసి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:38 => ఎలీషా గిలాగ్లునకు తిరిగిరాగా ఆ దేశమందు కాష్మము కలిగియుండెను. 

పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని సమక్షమునందు కూరుచ్ండియుండగా అతడు తన పనివానిని పిలిచి 

పెదద్కుండ పొయిమీద పెటిట్ పర్వకత్ల శిషుయ్లకు కూరవంట చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 
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2 రాజులు 4:39 => అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పొలములోనికి పోయి వెఱిఱ్ దార్క్షచెటుట్ను 

చూచి, దాని గుణమెరుగక దాని తీగెలు తెంపి ఒడినిండ కోసికొనివచిచ్, వాటిని తరిగి కూరకుండలో 

వేసెను. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

వచనము 7 

తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 
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తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

నిరగ్మకాండము 22:2 => దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల 

అందువలన రకాత్పరాధముండదు. 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

వచనము 8 

వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు దేశములోనుండి 

తరుమబడినవారు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:2 => మిదాయ్నీయుల చెయియ్ ఇశార్యేలీయుల మీద హెచాచ్యెను గనుక వారు 

మిదాయ్నీయుల యెదుట నిలువలేక కొండలోనునన్ వాగులను గుహలను దురగ్ములను తమకు 

సిదధ్పరచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 22:1 => దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి అదులాల్ము గుహలోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని 

యొదద్కు వచిచ్రి. 
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1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

వచనము 9 

అటిట్వారు ఇపుప్డు ననున్గూరిచ్ పదములు పాడుదురు నేను వారికి సామెతకు ఆసప్దముగా నునాన్ను. 

యోబు 6:5 => అడవిగాడిద గడిడ్చూచి ఓండర్ పెటుట్నా?ఎదుద్ మేతచూచి రంకెవేయునా? 

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

Page  of 1455 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 

వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

మతత్యి 27:44 => ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను 

నిందించిరి. 

వచనము 10 

వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ చూచినపుప్డు 

ఉమిమ్వేయక మానరు 

2 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

2 రాజులు 8:27 => అతడు అహాబు కుటుంబికుల పర్వరత్నను అనుసరించుచు, వారివలెనే 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను; అతడు అహాబు ఇంటివారికి అలుల్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

కీరత్నలు 49:11 => వారు తమ ఆసిత్ని ఇతరులకు విడిచిపెటుట్దురు తమ యిండుల్ నిరంతరము 

నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండుననియు వారనుకొందురు తమ భూములకు 

తమ పేళుల్ పెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 49:12 => ఘనతవహించినవాడైనను మనుషుయ్డు నిలువజాలడు వాడు నశించు 

మృగములను పోలినవాడు. 
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కీరత్నలు 49:13 => సావ్తిశయ పూరుణ్లకును వారి నోటిమాటనుబటిట్ వారి ననుసరించువారికిని ఇదే 

గతి. 

యిరిమ్యా 7:18 => నాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్ ఆకాశరాణి దేవతకు పిండివంటలు 

చేయవలెననియు, అనయ్దేవతలకు పానారప్ణములు పోయవలెననియు పిలల్లు కటెట్లు ఏరుచునాన్రు 

తండుర్లు అగిన్ రాజబెటుట్చునాన్రు సతరీలు పిండి పిసుకుచునాన్రు. 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 
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1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

కీరత్నలు 12:8 => నరులలో నీచవరత్న పర్బలమైనపుప్డు దుషుట్లు గరివ్షుట్లై నలుదికుక్ల 

తిరుగులాడుదురు. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

మతత్యి 27:30 => ఆయన మీద ఉమిమ్వేసి, ఆ రెలుల్ను తీసికొని దానితో ఆయనను తలమీద కొటిట్రి. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

వచనము 11 

ఆయన నా తార్డు విపిప్ ననున్ బాధించెను కావున వారు నాకు లోబడక కళె ల్ము వదలించుకొందురు. 
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యోబు 17:6 => ఆయన ననున్ జనులలో సామెతకాసప్దముగా చేసియునాన్డు నలుగురు నా 

ముఖముమీద ఉమిమ్వేయుదురు. 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

కీరత్నలు 44:14 => అనయ్జనులలో మముమ్ను సామెతకు హేతువుగాను పర్జలు తల ఆడించుటకు 

కారణముగాను మముమ్ను ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:14 => నావారికందరికి నేను అపహాసాయ్సప్దముగా ఉనాన్ను దినమెలల్ వారు 

పాడునటిట్ పాటలకు నేను ఆసప్దుడనైతిని. 

విలాపవాకయ్ములు 3:63 => వారు కూరుచ్ండుటను వారు లేచుటను నీవు కనిపెటుట్ము నేను వారి 

పాటలకు ఆసప్దమైతిని. 

నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

Page  of 1459 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:46 => మా శతుర్వులందరు మముమ్ను చూచి యెగతాళి చేసెదరు. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

వచనము 12 

నా కుడిపర్కక్ను అలల్రిమూక లేచును వారు నా కాళల్ను తొటిర్లల్ చేయుదురు పటట్ణమునకు ముటట్డిదిబబ్ 

వేసినటుల్ తమ నాశన పర్యతన్ములను నామీద సాగింతురు. 

యోబు 19:19 => నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద 

తిరుగబడియునాన్రు. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 
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కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 12:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్ ఆమె ముఖముమీద 

ఉమిమ్వేసినయెడల ఆమె యేడు దినములు సిగుగ్పడునుగదా; ఆమె పాళెము వెలుపల ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉండవలెను. తరువాత ఆమెను చేరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:9 => ఆ పెదద్లు చూచుచుండగా, అతని దాపున పోయి అతని 

కాలినుండి చెపుప్ ఊడదీసి అతని ముఖము నెదుట ఉమిమ్వేసి తన సహోదరుని యిలుల్ నిలుపని 

మనుషుయ్నికి ఈలాగు చేయబడునని చెపప్వలెను. 

యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

మతత్యి 27:30 => ఆయన మీద ఉమిమ్వేసి, ఆ రెలుల్ను తీసికొని దానితో ఆయనను తలమీద కొటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 
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మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

వచనము 13 

వారు నిరాధారులైనను నా మారగ్మును పాడుచేయుదురు నామీదికి వచిచ్న ఆపదను మరి యధికము 

కలుగజేయుదురు  

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబా ష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 
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కీరత్నలు 35:21 => ననున్ దూషించుటకై వారు నోరు పెదద్దిగా తెరచుకొనుచునాన్రు. ఆహా ఆహా 

యిపుప్డు వాని సంగతి మాకు కనబడినదే అనుచునాన్రు. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:44 => ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను 

నిందించిరి. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 14 

గొపప్ గండిగుండ జలపర్వాహము వచుచ్నటుల్ వారు వచెచ్దరు ఆ వినాశములో వారు 

కొటుట్కొనిపోవుదురు. 
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యోబు 19:18 => చినన్ పిలల్లు సహా ననున్ తృణీకరించెదరు నేను లేచుట చూచినయెడల బాలురు 

నామీద దూషణలు పలికెదరు. 

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

యోబు 19:12 => ఆయన సైనికులు ఏకముగా కూడి వచిచ్రి వారు నామీద ముటట్డిదిబబ్లు వేసిరి 

నా గుడారముచుటుట్ దిగిరి. 

వచనము 15 

భీకరమైనవి నామీద పడెను గాలి కొటిట్వేయునటుల్ వారు నా పర్భావమును కొటిట్వేయుదురు 

మేఘమువలె నా కేష్మము గతించిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

వచనము 16 

నా ఆతమ్ నాలో కరిగిపోయియునన్ది ఆపదిద్నములు ననున్ పటుట్కొనియునన్వి 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  
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కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => వారు బయలెప్రాజీమునకు వచిచ్నపుప్డు దావీదు అచచ్ట వారిని 

హతముచేసి జలపర్వాహములు కొటుట్కొనిపోవునటుల్ యెహోవా నా శతుర్వులను నా యెదుట 

నిలువకుండ నాశనము చేసెననుకొని ఆ సథ్లమునకు బయలెప్రాజీము2 అను పేరుపెటెట్ను. 

కీరత్నలు 88:17 => నీళుల్ ఆవరించునటుల్ అవి దినమంత ననున్ ఆవరించుచునన్వి అవి ననున్ 

చుటూ ట్ర చుటుట్కొనియునన్వి  

వచనము 17 

రాతిర్వేళను నా యెముకలు నాలో విరుగగొటట్బడునటుల్నన్వి ననున్ బాధించు నొపుప్లు నిదర్పోవు. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

యోబు 9:27 => నా శర్మను మరచిపోయెదననియు దుఃఖముఖుడనై యుండుట మాని 

సంతోషముగానుండెదననియు నేను అనుకొంటినా?  
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యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

యెషయా 44:22 => మంచు విడిపోవునటుల్గా నేను నీ యతికర్మములను మబుబ్ తొలగునటుల్గా నీ 

పాపములను తుడిచివేసియునాన్ను నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను, నాయొదద్కు మళుల్కొనుము.  

హోషేయ 6:4 => ఎఫార్యిమూ, నినున్ నేనేమిచేతును? యూదా, నినున్ నేనేమిచేతును? తెలల్వారగానే 

కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునటుల్ను, పార్తఃకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునటుల్ను మీ భకిత్ 

నిలువకపోవును. 

హోషేయ 13:3 => కాబటిట్ వారు ఉదయమున కనబడు మేఘమువలెను పెందలకడ గతించు 

పార్తఃకాలపు మంచువలె నుందురు; కళల్ములోనుండి గాలి యెగురగొటుట్ పొటుట్ వలెను, కిటకీలోగుండ 

పోవు పొగవలె నుందురు. 

యోబు 35:15 => ఆయన కోపముతో దండింపక పోయినందునను నిశచ్యముగా 

దురహంకారమును ఆయన గురిత్ంపక పోయినందునను  

కీరత్నలు 88:17 => నీళుల్ ఆవరించునటుల్ అవి దినమంత ననున్ ఆవరించుచునన్వి అవి ననున్ 

చుటూ ట్ర చుటుట్కొనియునన్వి  

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

వచనము 18 

మహా రోగబలముచేత నా వసత్రము నిరూపమగును మెడ చుటుట్నుండు నా చొకాక్యివలె అది ననున్ 

ఇరికించుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళి ల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

కీరత్నలు 40:12 => లెకక్లేని అపాయములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి నా దోషములు ననున్ తరిమి 

పటుట్కొనగా నేను తలయెతిత్ చూడలేకపోతిని లెకక్కు అవి నా తలవెండుర్కలను మించియునన్వి నా 

హృదయము అధైరయ్పడియునన్ది.  

వచనము 19 

ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 
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కీరత్నలు 6:4 => యెహోవా, తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 6:5 => మరణమైనవారికి నినున్గూరిచ్న జాఞ్పకము లేదు పాతాళములో ఎవరు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు?  

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 

కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

కీరత్నలు 38:8 => నేను సొమమ్సిలిల్ బహుగా నలిగియునాన్ను నా మనోవేదననుబటిట్ కేకలు 

వేయుచునాన్ను 

యోబు 7:4 => ఎపుప్డు లేచెదనా? రాతిర్ యెపుప్డు గతించునా? అని యనుకొందును. 

తెలల్వారువరకు ఇటు ఆటు పొరలుచు ఆయాసపడుదును. 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 
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యోబు 13:28 => మురిగి కీష్ణించుచునన్ వానిచుటుట్ చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువంటివాని చుటుట్ 

గిఱిగీసి వానిని కనిపెటుట్చునాన్వు. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

విలాపవాకయ్ములు 4:8 => అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో 

చూచువారు వారిని గురుతు పటట్జాలరు. వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు అంటుకొనియునన్ది అది 

యెండి కఱఱ్వంటిదాయెను. 

వచనము 20 

నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను అయితే నీవు పర్తుయ్తత్రమేమియు నియయ్కునాన్వు నేను నిలుచుండగా నీవు 

ననున్ తేరి చూచుచునాన్వు. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

వచనము 21 
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నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ హింసించుచునాన్వు 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

యిరిమ్యా 38:6 => వారు యిరీమ్యాను పటుట్కొని కారాగృహములోనునన్ రాజకుమారుడగు 

మలీక్యా గోతిలోనికి దింపిరి. అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ 

లేవు, బురద మాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో యిరీమ్యా దిగబడెను. 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

యోబు 16:15 => నా చరమ్ముమీద నేను గోనెపటట్ కూరుచ్కొంటిని నా కొముమ్ను ధూళితో 

మురికిచేసితిని. 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

వచనము 22 

గాలిచేత ననున్ లేవనెతిత్ దానిమీద ననున్ కొటుట్కొని పోజేయుచునాన్వు తుపానుచేత ననున్ 

హరించివేయుచునాన్వు 
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యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 80:4 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, నీ పర్జల మనవి నాలకింపక నీవెనాన్ళుల్ 

నీ కోపము పొగ రాజనిచెచ్దవు?  

కీరత్నలు 80:5 => కనీన్ళుల్ వారికి ఆహారముగా ఇచుచ్చునాన్వు. విసాత్రమైన కనీన్ళుల్ నీవు వారికి 

పానముగా ఇచుచ్చునాన్వు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:8 => నేను బతిమాలి మొరలిడినను నా పార్రథ్న వినబడకుండ తన చెవి 

మూసికొనియునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:44 => మా పార్రథ్న నీయొదద్ చేరకుండ నీవు మేఘముచేత నినున్ 

కపుప్కొనియునాన్వు. 

మతత్యి 15:23 => అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు 

వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను 

వేడుకొనగా 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

వచనము 23 

మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు నీవు ననున్ 

రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  
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యోబు 7:21 => నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా దోషము నేల క్షమింపవు? నేనిపుప్డు 

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 10:14 => నేను పాపము చేసినయెడల నీవు దాని కనిపెటుట్దువు నా దోషమునకు 

పరిహారము చేయకుందువు. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

యోబు 13:25 => ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకును నీవు వేధించెదవా? ఎండిపోయిన 

చెతత్ను తరుముదువా? 

యోబు 13:26 => నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియునాన్వు నా బాలయ్కాలపు పాపములను నాకు 

సావ్సథ్య్ముగా నీవు విధించియునాన్వు 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 13:28 => మురిగి కీష్ణించుచునన్ వానిచుటుట్ చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువంటివాని చుటుట్ 

గిఱిగీసి వానిని కనిపెటుట్చునాన్వు. 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 
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యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 19:8 => నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను 

చీకటి చేసియునాన్డు 

యోబు 19:9 => ఆయన నా ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డు తలమీదనుండి నా కిరీటమును 

తీసివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 77:7 => పర్భువు నితయ్ము విడనాడునా? ఆయన ఇకెనన్డును కటాకిష్ంపడా? 

కీరత్నలు 77:8 => ఆయన కృప ఎనన్టికిలేకుండ మానిపోయెనా? ఆయన సెలవిచిచ్న మాట 

తరతరములకు తపిప్పోయెనా? 

కీరత్నలు 77:9 => దేవుడు కటాకిష్ంప మానెనా? ఆయన కోపించి వాతస్లయ్త చూపకుండునా?(సెలా.) 

యిరిమ్యా 30:14 => నీ సేన్హితులందరు నినున్ మరచియునాన్రు, వారు నినున్గూరిచ్ విచారింపరు. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 
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యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

కీరత్నలు 89:13 => పరాకర్మముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హసత్ము బలమైనది నీ దకిష్ణహసత్ము 

ఉనన్తమైనది. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

వచనము 24 

ఒకడు పడిపోవునెడల వాడు చెయియ్ చాపడా? ఆపదలో నునన్వాడు తపిప్ంపవలెనని మొఱఱ్పెటట్డా? 

యోబు 21:18 => వారు తుపాను ఎదుట కొటుట్కొనిపోవు చెతత్వలెను గాలి యెగరగొటుట్ పొటుట్వలెను 

ఉండునటుల్ ఆయన కోపపడి వారికి వేదనలు నియమించుట అరుదు గదా. 

కీరత్నలు 1:4 => దుషుట్లు ఆలాగున నుండక గాలి చెదరగొటుట్ పొటుట్వలె నుందురు. 

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

యిరిమ్యా 4:11 => ఆ కాలమున ఈ జనులకును యెరూషలేమునకును ఈలాగు చెపప్బడును 

అరణయ్మందు చెటుల్లేని మెటట్లమీదనుండి వడగాలి నా జనుల కుమారెత్తటుట్ విసరుచునన్ది; అది 

తూరాప్ర పటుట్టకైనను శుదిధ్చేయుటకైనను తగినది కాదు. 
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యిరిమ్యా 4:12 => అంతకంటె మికుక్టమైన గాలి నామీద కొటుట్చునన్ది. ఇపుప్డు వారిమీదికి 

రావలసిన తీరుప్లు సెలవితుత్ను అని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 5:2 => 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. 

హోషేయ 4:19 => సుడిగాలి జనులను చుటిట్ కొటుట్కొనిపోవును; తాము అరిప్ంచిన బలులనుబటిట్ 

వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

హోషేయ 13:3 => కాబటిట్ వారు ఉదయమున కనబడు మేఘమువలెను పెందలకడ గతించు 

పార్తఃకాలపు మంచువలె నుందురు; కళల్ములోనుండి గాలి యెగురగొటుట్ పొటుట్ వలెను, కిటకీలోగుండ 

పోవు పొగవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

వచనము 25 

బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను దుఖింపలేదా? 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

యోబు 21:33 => పలల్ములోని మంటి పెలల్లు వారికి ఇంపుగానునన్వి మనుషుయ్లందరు 

వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక్ లేనంతమంది వారికి ముందుగా పోయిరి. 
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ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

పర్సంగి 9:5 => బర్దికియుండువారు తాము చతుత్రని ఎరుగుదురు. అయితే చచిచ్నవారు ఏమియు 

ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడియునన్ది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

పర్సంగి 12:6 => వెండి తార్డు విడిపోవును, బంగారు గినెన్ పగిలిపోవును, ధారయొదద్ కుండ 

పగిలిపోవును, బావియొదద్ చకర్ము పడిపోవును. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 
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ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను 

మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

యెహోషువ 23:14 => ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన 

యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 

యెహోషువ 24:33 => మరియు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు మృతినొందినపుప్డు 

ఎఫార్యీమీయుల మనయ్పర్దేశములో అతని కుమారుడైన ఫీనెహాసునకు ఇయయ్బడిన ఫీనెహాసుగిరిలో 

జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

Page  of 1477 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

2 సమూయేలు 12:23 => ఇపుప్డు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? వానిని 

తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేను వానియొదద్కు పోవుదును గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని వారితో 

చెపెప్ను. 

1 రాజులు 2:2 => లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి 

యోబు 3:14 => తమకొరకు బీడు భూములయందు భవనములు కటిట్ంచుకొనిన భూరాజులతోను 

మంతుర్లతోను నేను నిదిర్ంచి నిమమ్ళించియుందును. 

యోబు 3:19 => అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు నచచ్టనునాన్రు దాసులు తమ యజమానుల 

వశమునుండి తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై యునాన్రు. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో 

నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 34:15 => శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

పర్సంగి 6:6 => అటిట్వాడు రెండువేల సంవతస్రములు బర్దికియు మేలు కానక యునన్యెడల వాని 

గతి అంతే; అందరును ఒక సథ్లమునకే వెళుల్దురు గదా. 
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యెషయా 14:18 => జనముల రాజులందరు ఘనత వహించినవారై తమ తమ నగరులయందు 

నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

వచనము 26 

నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు నిమితత్ము నేను 

కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

కీరత్నలు 35:25 => ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనసుస్లో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని 

మింగివేసితిమని వారు చెపుప్కొనక యుందురుగాక  

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:44 => ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను 

నిందించిరి. 
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పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

వచనము 27 

నా పేగులు మానక మండుచునన్వి అపాయదినములు ననెన్దురొక్నెను. 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

యిరిమ్యా 13:17 => అయినను మీరు ఆ మాట విననొలల్నియెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను చాటున 

ఏడుచ్దును; యెహోవామంద చెరపటట్బడినందున నా నేతర్ము బహుగా వలపోయుచు కనీన్రు 

విడుచుచు నుండును.  

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

యోహాను 11:35 => యేసు కనీన్ళుల్ విడిచెను. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 
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యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  
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దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 28 

సూరుయ్ని పర్కాశములేక వాయ్కులపడుచు నేను సంచరించుచునాన్ను సమాజములో నిలువబడి 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

యోబు 3:25 => ఏది వచుచ్నని నేను బహుగా భయపడితినో అదియే నాకు సంభవించుచునన్ది 

నాకు భీతి పుటిట్ంచినదే నామీదికి వచుచ్చునన్ది. 

యోబు 3:26 => నాకు నెమమ్ది లేదు సుఖము లేదు విశార్ంతి లేదు శర్మయే సంభవించుచునన్ది. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

యిరిమ్యా 8:15 => మనము సమాధానము కొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని మేలేమియు 

రాదాయెను; కేష్మముకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము గాని భీతియే కలుగుచునన్ది అని చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 14:19 => నీవు యూదాను బొతిత్గా విసరిజ్ంచితివా? సీయోను నీకు అసహయ్మాయెనా? 

మాకు చికితస్ దొరకకుండునంతగా నీవేల మముమ్ను కొటిట్తివి? మేము సమాధానముకొరకు 

కనిపెటుట్చునాన్ము గాని మేలేదియు కనబడుటలేదు; చికితస్ కలుగు కాలముకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము 

గాని భీతి తగిలియునన్ది. 

యిరిమ్యా 15:18 => నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైనదాయెను? 

అది సవ్సథ్త నొందకపోనేల? నిశచ్యముగా నీవు నాకు ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని 

జలములవవుదువా?  

Page  of 1482 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

మీకా 1:12 => మారోతువారు తాము పోగొటుట్కొనిన మేలునుబటిట్ బాధనొందుచునాన్రు ఏలయనగా 

యెహోవాయొదద్నుండి కీడు దిగి యెరూషలేము పటట్ణదావ్రము మటుట్కు వచెచ్ను. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 23:17 => అంధకారము కమిమ్యుండినను గాఢాంధకారము ననున్ కమిమ్యుండినను నేను 

నాశనము చేయబడి యుండలేదు. 

కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

యోబు 3:9 => అందులో సంధయ్వేళను పర్కాశించు నక్షతర్ములకు అంధకారము కముమ్ను గాక 

వెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

కీరత్నలు 42:9 => కావున నీవేల ననున్ మరచియునాన్వు? శతుర్బాధచేత నేను దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించవలసి వచెచ్నేమి అని నా ఆశర్యదురగ్మైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయుచునాన్ను.  

యెషయా 59:9 => కావున నాయ్యము మాకు దూరముగా ఉనన్ది నీతి మముమ్ను కలిసికొనుటలేదు 

వెలుగుకొరకు మేము కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని చీకటియే పార్పిత్ంచును పర్కాశముకొరకు 

ఎదురుచూచుచునాన్ము గాని అంధకారములోనే నడచుచునాన్ము  

విలాపవాకయ్ములు 3:2 => ఆయన కటిక చీకటిలోనికి దారితీసి దానిలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

వచనము 29 
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నేను నకక్లకు సోదరుడనైతిని నిపుప్కోళల్ జతకాడనైతిని. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

యిరిమ్యా 4:19 => నా కడుపు, నా కడుపు, నా అంతరంగములో నాకెంతో వేదనగానునన్ది; నా 

గుండె నరములు, నా గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది, తాళలేను; నా పార్ణమా, బాకానాదము 

వినబడుచునన్ది గదా, యుదధ్ఘోష నీకు వినబడుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడా డ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

విలాపవాకయ్ములు 1:20 => యెహోవా, దృషిట్ంచుము నాకు ఇబబ్ంది కలిగెను నా అంతరంగము 

కోష్భిలుల్చునన్ది నేను చేసిన గొపప్ దోర్హమునుబటిట్ నా గుండె నా లోపల కొటుట్కొనుచునన్ది వీధులలో 

ఖడగ్ము జననషట్ము చేయుచునన్ది ఇండల్లో నానా మరణకర వాయ్ధులునన్వి.  

విలాపవాకయ్ములు 2:11 => నా జనుల కుమారికి కలిగిన నాశనము చూడగా నా కనున్లు 

కనీన్టిచేత కీష్ణించుచునన్వి నా యంతరంగము కోష్భిలుల్చునన్ది నా కాలేజము నేలమీద ఒలుకుచునన్ది. 

శిశువులును చంటిబిడ డ్లును పటట్ణపువీధులలో మూరిఛ్లెల్దరు.  

వచనము 30 

నా చరమ్ము నలల్బడి నామీదనుండి ఊడిపోవుచునన్ది కాకవలన నా యెముకలు కాగిపోయెను. నా 

సవ్రమండలము దుఃఖసవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి రోదనశబద్ము ఎతుత్చునన్ది. 

కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 42:9 => కావున నీవేల ననున్ మరచియునాన్వు? శతుర్బాధచేత నేను దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించవలసి వచెచ్నేమి అని నా ఆశర్యదురగ్మైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయుచునాన్ను.  
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కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:1 => నేను ఆయన ఆగర్హదండముచేత బాధ ననుభవించిన నరుడను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:2 => ఆయన కటిక చీకటిలోనికి దారితీసి దానిలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:3 => మాటి మాటికి దినమెలల్ ఆయన ననున్ దెబబ్లు కొటుట్చునాన్డు 

కీరత్నలు 38:8 => నేను సొమమ్సిలిల్ బహుగా నలిగియునాన్ను నా మనోవేదననుబటిట్ కేకలు 

వేయుచునాన్ను 

యెషయా 59:11 => మేమందరము ఎలుగుబంటల్వలె బొబబ్రించుచునాన్ము గువవ్లవలె 

దుఃఖరవము చేయుచునాన్ము నాయ్యముకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది లభించుటలేదు 

రక్షణకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది మాకు దూరముగా ఉనన్ది  

వచనము 31 

నా సవ్రమండలము దుఃఖ సవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి రోదనశబద్ము ఎతుత్చునన్ది.   

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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యోబు 

అధాయ్యము 31	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 102:6 => నేను అడవిలోని గూడబాతును పోలియునాన్ను పాడైన సథ్లములలోని 

పగిడికంటెవలె నునాన్ను. 

యెషయా 13:21 => నకక్లు అకక్డ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో ఉండును 

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  

యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

యెషయా 38:14 => మంగలకతిత్ పిటట్వలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచలాడితిని గువవ్వలె 

మూలిగ్తిని ఉనన్త సథ్లముతటుట్ చూచి చూచి నాకనున్లు కీష్ణించెను నాకు శర్మ కలిగెను; యెహోవా, 

నాకొరకు పూటబడియుండుము.  

మీకా 1:8 => దీని చూచి నేను కేకలువేయుచు పర్లాపించుచునాన్ను, ఏమియు లేకుండ దిగంబరినై 

నకక్లు అరచునటుల్ అరచుచునాన్ను. నిపుప్కోడి మూలుగ్నటుల్ మూలుగ్చునాన్ను. 

మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:15 => పర్తి విధమైన కాకి,  

యోబు 13:28 => మురిగి కీష్ణించుచునన్ వానిచుటుట్ చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువంటివాని చుటుట్ 

గిఱిగీసి వానిని కనిపెటుట్చునాన్వు. 

యోబు 39:13 => నిపుప్కోడి సంతోషముచేత రెకక్ల నాడించును. రెకక్లును వెండుర్కలును 

దానికునన్ందున అది వాతస్లయ్ము కలదిగా నునన్దా?  
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సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

యెషయా 59:11 => మేమందరము ఎలుగుబంటల్వలె బొబబ్రించుచునాన్ము గువవ్లవలె 

దుఃఖరవము చేయుచునాన్ము నాయ్యముకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది లభించుటలేదు 

రక్షణకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది మాకు దూరముగా ఉనన్ది  

వచనము 2 

ఆలాగు చేసినయెడల పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్ యేమగును?ఉనన్త సథ్లముననునన్ సరవ్శకుత్ని 

సావ్సథ్య్మేమగును? 

కీరత్నలు 119:83 => నేను పొగ తగులుచునన్ సిదెద్వలెనైతిని అయినను నీ కటట్డలను నేను 

మరచుటలేదు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:4 => ఆయన నా మాంసమును నా చరమ్మును కీష్ణింపజేయుచునాన్డు. నా 

యెముకలను విరుగగొటుట్చునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 4:8 => అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో 

చూచువారు వారిని గురుతు పటట్జాలరు. వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు అంటుకొనియునన్ది అది 

యెండి కఱఱ్వంటిదాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 5:10 => మహా కాష్మమువలన మా చరమ్ము పొయియ్వలె నలుపెకెక్ను. 

కీరత్నలు 102:3 => పొగ యెగిరిపోవునటుల్గా నా దినములు తరిగిపోవుచునన్వి పొయిలోనిది 

కాలిపోయినటుల్ నా యెముకలు కాలిపోయియునన్వి. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 13:28 => మురిగి కీష్ణించుచునన్ వానిచుటుట్ చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువంటివాని చుటుట్ 

గిఱిగీసి వానిని కనిపెటుట్చునాన్వు. 

యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 
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కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

కీరత్నలు 102:6 => నేను అడవిలోని గూడబాతును పోలియునాన్ను పాడైన సథ్లములలోని 

పగిడికంటెవలె నునాన్ను. 

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  

విలాపవాకయ్ములు 1:13 => పరమునుండి ఆయన నా యెముకలమీదికి అగిన్ పర్యోగించియునాన్డు 

అది యెడతెగక వాటిని కాలుచ్చునన్ది నా పాదములను చికుక్పరచుటకైవలనొగిగ్యునాన్డు ననున్ 

వెనుకకు తిర్పిప్యునాన్డు ఆయన ననున్ పాడుచేసి దినమెలల్ ననున్ సొమమ్సిలల్జేసియునాన్డు.  

కీరత్నలు 137:1 => బబులోను నదులయొదద్ కూరుచ్ండియునన్పుప్డు మనము సీయోనును జాఞ్పకము 

చేసికొని యేడుచ్ చుంటిమి. 

కీరత్నలు 137:2 => వాటిమధయ్నునన్ నిరవంజిచెటల్కు మన సితారాలు తగిలించితివిు. 

కీరత్నలు 137:3 => అచచ్ట మనలను చెరగొనన్వారు ఒక కీరత్నపాడుడి అనిరి మనలను 

బాధించినవారు సీయోను కీరత్నలలో ఒకదానిని మాకు వినిపించుడి అని మనవలన ఉలాల్సము గోరిరి  

కీరత్నలు 137:4 => అనుయ్ల దేశములో యెహోవా కీరత్నలు మనమెటుల్ పాడుదుము? 

పర్సంగి 3:4 => ఏడుచ్టకు నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 

యెషయా 21:4 => నా గుండె తటతట కొటుట్కొనుచునన్ది మహా భయము ననున్ 

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  
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యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 24:7 => కొర్తత్ దార్కాష్రసము అంగలారుచ్చునన్ది దార్కాష్వలిల్ కీష్ణించుచునన్ది 

సంతోషహృదయులందరు నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్రు. తంబురల సంతోషనాదము నిలిచిపోయెను 

యెషయా 24:8 => ఉలల్సించువారి ధవ్ని మానిపోయెను సితారాల యింపైన శబద్ము నిలిచిపోయెను. 

యెషయా 24:9 => పాటలు పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు పానము చేయువారికి 

మదయ్ము చేదాయెను 

విలాపవాకయ్ములు 5:15 => సంతోషము మా హృదయమును విడిచిపోయెను నాటయ్ము దుఃఖముగా 

మారచ్బడియునన్ది. 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళి ల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:14 => పెదద్లు గుమమ్ములయొదద్ కూడుట మానిరి యౌవనులు సంగీతము 

మానిరి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

వచనము 3 

దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 
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2 సమూయేలు 11:3 => ఆమె బహు సౌందరయ్వతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము 

తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు హితీత్యుడగు 

ఊరియాకు భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 

సామెతలు 4:25 => నీ కనున్లు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెపప్లు నీ ముందర సూటిగాను 

చూడవలెను. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱిఱ్మాటలు పలుకుదువు 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

Page  of 1491 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:1 => సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళి ల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో 

ఒకతెను చూచెను. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 
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యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

వచనము 4 

ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 
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యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

వచనము 5 

అబదిధ్కుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల మోసము చేయుటకై నా కాలు తవ్రపడినయెడల 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 10:29 => యథారథ్వంతునికి యెహోవా యేరాప్టు ఆశర్యదురగ్ము పాపము చేయువారికి 

అది నాశనకరము. 

సామెతలు 21:15 => నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము 

చేయువారికి అది భయంకరము. 
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మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

యెషయా 28:21 => నిజముగా తన కారయ్మును తన ఆశచ్రయ్మైన కారయ్మును చేయుటకు 

అపూరవ్మైన తన కారయ్ము నొనరించుటకు ఆయన పెరాజీము అను కొండమీద లేచినటుల్ యెహోవా 

లేచును గిబియోను లోయలో ఆయన రేగినటుల్ రేగును.  

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:53 => ఒక సతరీ అబీమెలెకు తలమీద తిరుగటి మీది రాతిని పడవేసినందున అతని 

కపాలము పగిలెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

1 సమూయేలు 5:6 => యెహోవా హసత్ము అషోడ్దు వారిమీద భారముగా ఉండెను. అషోడ్దు వారిని 

దాని సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడ డ్ల రోగముతో మొతిత్ వారిని హతము చేయగా 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 18:9 => అబా ష్లోము కంచరగాడిదమీద ఎకిక్పోవుచు దావీదు సేవకులకు 

ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొపప్మసత్కి వృక్షముయొకక్ చికుక్కొమమ్ల కిర్ందికి 

పోయినపుప్డు అతని తల చెటుట్కు తగులుకొనినందున అతడు ఎతత్బడి ఆకాశమునకును భూమికిని 

మధయ్ను వేర్లాడుచుండగా అతని కిర్ందనునన్ కంచరగాడిద సాగిపోయెను. 

2 రాజులు 1:2 => అహజాయ్ షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై మీరు 

ఎకోర్ను దేవతయగు బయలెజ్బూబు నొదద్కు పోయి ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను సవ్సథ్పడుదునో లేదో 

విచారించుడని దూతలను పంపగా 

2 రాజులు 9:35 => వారు దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును 

అరచేతులును తపప్ మరి ఏమియు కనబడలేదు. 

యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 
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యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

వచనము 6 

నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 
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కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

యిరిమ్యా 16:17 => ఏలయనగా వారు పోయిన తోర్వలనిన్టి మీద దృషిట్ యుంచితిని, ఏదియు నా 

కనున్లకు మరుగు కాలేదు, వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు. 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

యోహాను 1:48 => ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు 

ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద ఉనన్పుప్డే నినున్ చూచితినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

1 సమూయేలు 20:12 => అపుప్డు యోనాతాను ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా సాకిష్; 

రేపైనను ఎలుల్ండియైనను ఈ వేళపుప్డు నా తండిర్ని శోధింతును; అపుప్డు దావీదునకు కేష్మమవునని 

నేను తెలిసికొనినయెడల నేను ఆ వరత్మానము నీకు పంపకపోవుదునా? 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 26:2 => యెహోవా, ననున్ పరిశీలించుము, ననున్ పరీకిష్ంచుము నా అంతరిందిర్యములను 

నా హృదయమును పరిశోధించుము. 
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కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

వచనము 7 

నాయ్యమైన తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను తోర్వవిడిచి నడచినయెడల నా మనసుస్ నా 

కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలినయ్మేమైనను నాచేతులకు తగిలినయెడల  

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 
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కీరత్నలు 4:2 => నరులారా, ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మారెచ్దరు? 

ఎంతకాలము వయ్రథ్మైనదానిని పేర్మించెదరు? ఎంతకాలము అబదధ్మైనవాటిని వెదకెదరు? 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 44:20 => మా దేవుని నామమును మేము మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ 

మాచేతులు చాపియునన్యెడల 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

సామెతలు 19:2 => ఒకడు తెలివి లేకుండుట మంచిదికాదు తొందరపడి నడచువాడు దారి 

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 
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లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

వచనము 8 

నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును గాక. 

1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

కీరత్నలు 17:2 => నీ సనిన్ధినుండి నాకు తీరుప్ వచుచ్నుగాక నీ కనుదృషిట్ నాయ్యముగా చూచును. 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 

యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

మీకా 6:11 => తపుప్ తార్సును తపుప్ రాళుల్గల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవితుర్డను అగుదునా? 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 
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కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషుట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

వచనము 9 

నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

కీరత్నలు 44:20 => మా దేవుని నామమును మేము మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ 

మాచేతులు చాపియునన్యెడల 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

సంఖాయ్కాండము 15:39 => మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని మీ దేవునికి పర్తిషిఠ్తులై 

యుండునటుల్ మునుపటివలె కోరినవాటినిబటిట్యు చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 
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యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

యెహెజేక్లు 14:7 => 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.  

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

పర్సంగి 6:9 => మనసుస్ అడియాశలు కలిగి తిరుగులాడుటకనన్ ఎదుట నునన్దానిని అనుభవించుట 

మేలు; ఇదియు వయ్రథ్మే, గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 
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యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

వచనము 10 

నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 24:6 => పొలములో వారు తమకొరకు గడిడ్ కోసికొందురు దుషుట్ల దార్క్షతోటలలో పరిగ 

ఏరుదురు. 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 6:4 => వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను 

పాడుచేసి, ఒక గొఱఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని 

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:5 => వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:6 => దేశమును పాడుచేయుటకు వారు దానిలోనికి వచిచ్రి ఇశార్యేలీయులు 

మిదాయ్నీయులవలన మికిక్లి హీనదశకు వచిచ్నపుప్డు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

మీకా 6:15 => నీవు వితత్నము వితుత్దువు గాని కొయయ్క యుందువు, ఒలీవపండల్ను దార్క్షపండల్ను 

తొర్కుక్దువు గాని తైలము పూసికొనకయు దార్కాష్రసము పానము చేయకయు ఉందువు. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 
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యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

వచనము 11 

అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 
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సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  
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సామెతలు 5:15 => నీ సొంత కుండలోని నీళుల్ పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు 

జలము తార్గుము. 

సామెతలు 5:16 => నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా 

పారదగునా? 

సామెతలు 5:17 => అనుయ్లు నీతోకూడ వాటి ననుభవింపకుండ అవి నీకే యుండవలెను గదా. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 
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యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

హోషేయ 7:4 => రొటెట్లు కాలుచ్వాడు ముదద్ పిసికిన తరువాత ముదద్ంతయు పొంగువరకు పొయియ్ని 

అధికముగా వేడిమిచేసి ఊరకుండునటుల్ వారందరు మానని కామాతురత గలవారై యునాన్రు. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

సామెతలు 6:27 => ఒకడు తన ఒడిలో అగిన్ నుంచుకొనినయెడల వాని వసత్రములు కాలకుండునా? 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 
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హోషేయ 4:13 => పరవ్తముల శిఖరములమీద బలులనరిప్ంతురు, కొండలమీద ధూపము 

వేయుదురు, సింధూరవృక్షముల కిర్ందను చినారువృక్షముల కిర్ందను మసత్కివృక్షముల కిర్ందను నీడ 

మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు; అందువలననే మీ కుమారెత్లు వేశయ్లైరి, మీ కోడండుల్ను 

వయ్భిచారిణులైరి. 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

వచనము 12 

అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు నిరూమ్లము 

చేయును. 

నిరగ్మకాండము 11:5 => అపుప్డు సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో తొలిపిలల్ మొదలుకొని తిరగలి 

విసురు దాసి తొలిపిలల్వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లందరును చచెచ్దరు; జంతువులలోను 

తొలి పిలల్లనిన్యు చచుచ్ను 

యెషయా 47:2 => తిరుగటిదిమమ్లు తీసికొని పిండి విసరుము నీ ముసుకు పారవేయుము కాలిమీద 

జీరాడు వసత్రము తీసివేయుము కాలిమీది బటట్తీసి నదులు దాటుము.  

మతత్యి 24:41 => ఇదద్రు సతరీలు తిరుగలి విసరుచుందురు, ఒకతె తీసికొనిపోబడును, ఒకతె 

విడిచిపెటట్బడును. 

Page  of 1510 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

యిరిమ్యా 8:10 => గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి 

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 

హోషేయ 4:13 => పరవ్తముల శిఖరములమీద బలులనరిప్ంతురు, కొండలమీద ధూపము 

వేయుదురు, సింధూరవృక్షముల కిర్ందను చినారువృక్షముల కిర్ందను మసత్కివృక్షముల కిర్ందను నీడ 

మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు; అందువలననే మీ కుమారెత్లు వేశయ్లైరి, మీ కోడండుల్ను 

వయ్భిచారిణులైరి. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

విలాపవాకయ్ములు 5:13 => యౌవనులు తిరుగటిరాయి మోసిరి బాలురు కటెట్లమోపు మోయజాలక 

తడబడిరి. 

వచనము 13 

నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 
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ఆదికాండము 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 26:10 => అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో 

ఎవడైన ఆమెతో నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ 

వాడవు గదా అనెను. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 6:30 => దొంగ ఆకలిగొని పార్ణరక్షణ కొరకు దొంగిలినయెడల యెవరును వాని 

తిరసక్రింపరు గదా. 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 6:33 => వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:22 => ఒకడు మగనాలితో శయనించుచుండగా కనబడినయెడల 

వారిదద్రు, అనగా ఆ సతరీతో శయనించిన పురుషుడును ఆ సతరీయును చంపబడవలెను. అటుల్ ఆ 

చెడుతనమును ఇశార్యేలులోనుండి పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:23 => కనయ్కయైన చినన్ది పర్ధానము చేయబడిన తరువాత ఒకడు 

ఊరిలో ఆమెను కలిసికొని ఆమెతో శయనించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

యెషయా 9:18 => భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్ 

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  

వచనము 14 

దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను ఆయనతో ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 6:27 => ఒకడు తన ఒడిలో అగిన్ నుంచుకొనినయెడల వాని వసత్రములు కాలకుండునా? 

యిరిమ్యా 5:7 => నీ పిలల్లు ననున్ విడిచి దైవము కానివాటి తోడని పర్మాణము చేయుదురు; నేను 

వారిని తృపిత్గ పోషించినను వారు వయ్భిచారము చేయుచు వేశయ్ల ఇండల్లో గుంపులు కూడుదురు; 

నేనెటుల్ నినున్ క్షమించుదును? 
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యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

యిరిమ్యా 5:9 => అటిట్ కారయ్ములనుబటిట్ నేను దండింపకుందునా? అటిట్ జనముమీద నా కోపము 

తీరుచ్కొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యెషయా 9:18 => భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్ 

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  

వచనము 15 

గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ రూపించినవాడు 

ఒకక్డే గదా. 

నిరగ్మకాండము 21:20 => ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను చచుచ్నటుల్ కఱఱ్తో 

కొటిట్నయెడల అతడు నిశచ్యముగా పర్తిదండన నొందును. 

నిరగ్మకాండము 21:21 => అయితే వాడు ఒకటి రెండు దినములు బర్దికినయెడల ఆ పర్తిదండన 

అతడు పొందడు, వాడు అతని సొమేమ్గదా. 

నిరగ్మకాండము 21:26 => ఒకడు తన దాసుని కనైన్నను తన దాసి కనైన్నను పోగొటిట్నయెడల ఆ 

కంటి హానినిబటిట్ వారిని సవ్తంతుర్నిగా పోనియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:27 => వాడు తన దాసుని పలల్యినను తన దాసి పలల్యినను 

ఊడగొటిట్నయెడల ఆ పంటి నిమితత్ము వారిని సవ్తంతుర్లగా పోనియయ్వలెను. 
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లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

లేవీయకాండము 25:46 => మీ తరువాత మీ సంతతివారికి సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ మీరు 

ఇటిట్వారిని సవ్తంతిర్ంచుకొనవచుచ్ను; వారు శాశవ్తముగా మీకు దాసులగుదురు కాని, 

ఇశార్యేలీయులైన మీరు సహోదరులు గనుక ఒకనిచేత ఒకడు కఠినసేవ చేయించుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:12 => నీ సహోదరులలో హెబీర్యుడేగాని హెబీర్యురాలేగాని నీకు 

అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినయెడల ఏడవ సంవతస్రమున వాని విడిపించి 

నీయొదద్నుండి పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:13 => అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు 

వటిట్చేతులతో వాని పంపివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:14 => నీవు ఐగుపుత్ దేశములో దాసుడవైయునన్పుప్డు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ మందలోను నీ కళల్ములోను నీ 

దార్క్షగానుగలోను కొంత అవశయ్ముగా వానికియయ్వలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి 

నీకనుగర్హించిన దానిలో కొంత వానికియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 34:14 => నీకు అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు కొలువుచేసిన హెబీర్యులగు మీ 

సహోదరులను ఏడు సంవతస్రములు తీరిన తరువాత మీరు విడిపింపవలెను; అయితే మీ పితరులు 

తమ చెవియొగగ్క నా మాట అంగీకరింపకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 34:15 => మీరైతే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కొని యొకొక్కక్డు తన పొరుగువానికి 

విడుదల చాటింతమని చెపిప్, నా పేరు పెటట్బడిన యీ మందిరమందు నా సనిన్ధిని నిబంధన చేసితిరి, 

నా దృషిట్కి యుకత్మైనది చేసితిరి. 

యిరిమ్యా 34:16 => పిమమ్ట మీరు మనసుస్ మారుచ్కొని నా నామమును అపవితర్పరచితిరి వారి 

ఇచాఛ్నుసారముగా తిరుగునటుల్ వారిని సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న తరువాత, అందరును తమ 
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దాసదాసీలను మరల పటుట్కొని తమకు దాసులుగాను దాసీలుగాను ఉండుటకై వారిని 

లోపరచుకొంటిరి  

యిరిమ్యా 34:17 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఒకొక్కక్డు తన 

సహోదరులకును తన పొరుగువారికిని విడుదల పర్కటింపవలెనని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

వినకపోతిరే; ఆలోచించుడి, విడుదల కావలెనని నేనే చాటించుచునాన్ను, అది ఖడగ్ కాష్మసంకటముల 

పాలగుటకైన విడుదలయే; భూరాజయ్ములనిన్టిలోను ఇటు అటు చెదరగొటుట్టకు మిముమ్ 

నపప్గించుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:6 => దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

1 సమూయేలు 30:13 => దావీదు నీవు ఏ దేశపువాడవు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడిగెను. 

అందుకు వాడు నేను ఐగుపీత్యుడనై పుటిట్ అమాలేకీయుడైన యొకనికి దాసుడనైతిని; మూడు దినముల 

కిర్ందట నేను కాయిలా పడగా నా యజమానుడు ననున్ విడిచిపెటిట్ పోయెను. 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 29:7 => నీతిమంతుడు బీదలకొరకు నాయ్యము విచారించును దుషుట్డు జాఞ్నము 

వివేచింపడు. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 
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యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 16 

బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 7:6 => యెహోవా, కోపము తెచుచ్కొని లెముమ్ నా విరోధుల ఆగర్హము నణచుటకై లెముమ్ 

ననున్ ఆదుకొనుటకై మేలొక్నుము నాయ్యవిధిని నీవు నియమించియునాన్వు గదా. 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱఱ్ను ఆయన మరువడు. 

కీరత్నలు 9:19 => యెహోవా లెముమ్, నరులు పర్బలకపోవుదురు గాక నీ సనిన్ధిని జనములు తీరుప్ 

పొందుదురు గాక. 
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కీరత్నలు 10:12 => యెహోవా లెముమ్, దేవా బాధపడువారిని మరువక నీ చెయియ్ యెతుత్ము 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

కీరత్నలు 10:15 => దుషుట్ల భుజమును విరుగగొటుట్ము చెడ డ్వారి దుషట్తవ్ము ఏమియు 

కనబడకపోవువరకు దానినిగూరిచ్ విచారణ చేయుము. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 76:9 => దేశములో శర్మనొందిన వారినందరిని రకిష్ంచుటకై నాయ్యపు తీరుప్నకు దేవుడు 

లేచినపుప్డు భూమి భయపడి ఊరకుండెను.(సెలా.) 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

యెషయా 10:3 => దరశ్నదినమున దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి చేయుదురు? 

సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు? మీ ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 

జెకరాయ్ 2:13 => సకల జనులారా, యెహోవా తన పరిశుదధ్మైన నివాసము విడిచి వచుచ్చునాన్డు, 

ఆయన సనిన్ధిని మౌనులై యుండుడి. 

హోషేయ 9:7 => శికాష్దినములు వచేచ్యునన్వి; పర్తికార దినములు వచేచ్యునన్వి; తాము చేసిన 

విసాత్రమైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగినవారై తమ పర్వకత్లు అవివేకులనియు, 

దురాతమ్ననుసరించిన వారు వెఱిఱ్వారనియు ఇశార్యేలువారు తెలిసికొందురు. 

మీకా 7:4 => వారిలో మంచివారు ముండల్చెటుట్ వంటివారు, వారిలో యథారథ్వంతులు ముండల్కంచె 

కంటెను ముండుల్ముండుల్గా నుందురు, నీ కాపరుల దినము నీవు శిక్షనొందు దినము వచుచ్చునన్ది. 

ఇపుప్డే జనులు కలవరపడుచునాన్రు. 
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మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 17 

తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను ఒంటరిగా భోజనము 

చేసినయెడలను 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 
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సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 22:2 => ఐశవ్రయ్వంతులును దరిదుర్లును కలిసియుందురు వారందరిని 

కలుగజేసినవాడు యెహోవాయే. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

యోబు 10:8 => నీ హసత్ములు నాకు అవయవ నిరామ్ణముచేసి ననున్ రూపించియునన్ను నీవు ననున్ 

మింగివేయుచునాన్వు. 

యోబు 10:9 => జిగటమనున్గానునన్ ననున్ నీవు నిరిమ్ంచితివి,ఆ సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము 

నీవు ననున్ మరల మనున్గా చేయుదువా? 

యోబు 10:10 => ఒకడు పాలుపోసినటుల్ నీవు ననున్ పోసితివిగదా జునున్గడ డ్ ఒకడు పేరబెటుట్నటుల్ 

నీవు ననున్ పేరబెటిట్తివి గదా. 

యోబు 10:11 => చరమ్ముతోను మాంసముతోను నీవు ననున్ కపిప్తివి ఎముకలతోను 

నరములతోను ననున్ సంధించితివి. 

యోబు 10:12 => జీవము ననుగర్హించి నాయెడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణచేత నా ఆతమ్ను 

కాపాడితివి. 

కీరత్నలు 139:14 => నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు 

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  

కీరత్నలు 139:15 => నేను రహసయ్మందు పుటిట్ననాడు భూమియొకక్ అగాధసథ్లములలో 

విచితర్ముగా నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు  
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కీరత్నలు 139:16 => నేను పిండమునై యుండగా నీ కనున్లు ననున్ చూచెను నియమింపబడిన 

దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములనిన్యు నీ గర్ంథములో లిఖితములాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 

ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 

ఎకిక్ంచి ఖరూజ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళి ల్రి. 

కీరత్నలు 139:13 => నా అంతరిందిర్యములను నీవే కలుగజేసితివి నా తలిల్ గరభ్మందు ననున్ 

నిరిమ్ంచినవాడవు నీవే. 

యెషయా 44:24 => గరభ్మునుండి నినున్ నిరిమ్ంచిన నీ విమోచకుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

వచనము 18 

ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట నేను చూడగను 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:8 => నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, 

వాని అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 
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కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 119:82 => ననున్ ఎపుప్డు ఆదరించెదవో అని నా కనున్లు నీవిచిచ్న మాటకొరకు కనిపెటిట్ 

కీష్ణించుచునన్వి 

కీరత్నలు 119:123 => నీ రక్షణకొరకు నీతిగల నీ మాటకొరకు కనిపెటుట్చు నా కనున్లు 

కీష్ణించుచునన్వి. 

యెషయా 38:14 => మంగలకతిత్ పిటట్వలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచలాడితిని గువవ్వలె 

మూలిగ్తిని ఉనన్త సథ్లముతటుట్ చూచి చూచి నాకనున్లు కీష్ణించెను నాకు శర్మ కలిగెను; యెహోవా, 

నాకొరకు పూటబడియుండుము.  

విలాపవాకయ్ములు 4:17 => వయ్రథ్సహాయముకొరకు మేము కనిపెటుట్చుండగా మా కనున్లు 

కీష్ణించుచునన్వి మేము కనిపెటుట్చు రకిష్ంపలేని జనముకొరకు ఎదురుచూచుచుంటిమి. 

లేవీయకాండము 23:22 => మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 

వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు నాకాజాఞ్పించిన నీ 

ఆజఞ్లనిన్టి చొపుప్న నా యింటనుండి పర్తిషిట్తమైనదానిని తీసివేసి, లేవీయులకును పరదేశులకును 
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తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును నేనిచిచ్యునాన్ను. నీ ఆజఞ్లలో దేనిని నేను మీరలేదు, దేనిని 

మరచిపోలేదు. 

రూతు 2:14 => బోయజు భోజనకాలమున నీ వికక్డికి వచిచ్ భోజనముచేసి, చిరకలో నీ ముకక్ 

ముంచి, తినుమని ఆమెతో చెపప్గా, చేను కోయువారియొదద్ ఆమె కూరుచ్ండెను. అతడు ఆమెకు 

పేలాలు అందియయ్గా ఆమె తిని తృపిత్పొంది కొనిన్ మిగిలెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

యోబు 11:20 => దుషుట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 24:3 => తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా 

తీసికొందురు 

యోబు 24:4 => వారు మారగ్ములోనుండి దరిదుర్లను తొలగించివేయుదురు దేశములోని బీదలు 

ఎవరికిని తెలియకుండ దాగవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 24:21 => వారు పిలల్లు కనని గొడార్ండర్ను బాధపెటుట్దురు విధవరాండర్కు మేలుచేయరు. 

యోబు 30:25 => బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను 

దుఖింపలేదా? 

కీరత్నలు 37:21 => భకిత్హీనులు అపుప్చేసి తీరచ్కయుందురు నీతిమంతులు దాకిష్ణయ్ము కలిగి 

ధరమ్మితుత్రు. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 
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కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 14:16 => యేసు వారు వెళల్నకక్రలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 
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మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 తిమోతి 5:3 => నిజముగా అనాథలైన విధవరాండర్ను సనామ్నింపుము. 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

వచనము 19 

వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత వేడిమి 

పొందకపోయినయెడలను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:14 => నీవు ఐగుపుత్ దేశములో దాసుడవైయునన్పుప్డు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ మందలోను నీ కళల్ములోను నీ 

దార్క్షగానుగలోను కొంత అవశయ్ముగా వానికియయ్వలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి 

నీకనుగర్హించిన దానిలో కొంత వానికియయ్వలెను. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

యోహాను 13:29 => డబుబ్సంచి యూదాయొదద్ ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు 

కావలసినవాటిని కొనుమని యైనను, బీదలకేమైన ఇమమ్ని యైనను యేసు వానితో చెపిప్నటుట్ 

కొందరనుకొనిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 
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యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 24:3 => తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా 

తీసికొందురు 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 
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కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

మతత్యి 14:16 => యేసు వారు వెళల్నకక్రలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా 

వచనము 20 

గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము చేసినయెడలను 

2 రాజులు 14:9 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు 

వరత్మానము పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని 

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము 

వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

వచనము 21 

నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి విరుగును గాక. 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 

ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 
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ఎకిక్ంచి ఖరూజ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళి ల్రి. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

యోబు 24:7 => బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై 

పడియుందురు. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 
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యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

వచనము 22 

నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు తండిర్భావముతో ననున్ భావించి 

నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

2 సమూయేలు 14:22 => తరువాత యౌవనుడగు అబా ష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా 

యోవాబు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి 

అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని 

చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి 

నెహెమాయ్ 11:2 => యెరూషలేములో నివసించుటకు సంతోషముగా ఒపుప్కొనినవారిని జనులు 

దీవించిరి. 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 24:7 => బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై 

పడియుందురు. 

యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 
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సామెతలు 27:26 => నీ వసత్రములకొరకు గొఱఱ్పిలల్లునన్వి ఒక చేని కర్యధనమునకు పొటే ట్ళుల్ 

సరిపోవును 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

వచనము 23 

దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము చేయుననియు 

భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 24:9 => తండిర్లేని పిలల్ను రొముమ్నుండి లాగువారు కలరు వారు దరిదుర్లయొదద్ తాకటుట్ 

పుచుచ్కొందురు 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

సామెతలు 23:10 => పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి 

పొలములోనికి నీవు చొరబడకూడదు 

సామెతలు 23:11 => వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారి పక్షమున నీతో వాయ్జెయ్మాడును. 
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యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

నిరగ్మకాండము 23:6 => దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

సంఖాయ్కాండము 5:22 => శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము 

పడునటుల్ను చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్ యాజకుడు ఆ సతరీచేత శపథ పర్మాణము 

చేయించిన తరువాత ఆ సతరీ ఆమేన  అని చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

రూతు 4:1 => బోయజు పురదావ్రము నొదద్కు పోయి అకక్డ కూరుచ్ండగా, బోయజు చెపిప్న 

బంధువుడు ఆ తోర్వను పోవుచుండెను గనుక బోయజు ఓయి, యీతటుట్ తిరిగి ఇకక్డ కూరుచ్ండుమని 

అతని పిలువగా అతడు వచిచ్ కూరుచ్ండెను. 
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సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

సామెతలు 29:7 => నీతిమంతుడు బీదలకొరకు నాయ్యము విచారించును దుషుట్డు జాఞ్నము 

వివేచింపడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:3 => మాటి మాటికి దినమెలల్ ఆయన ననున్ దెబబ్లు కొటుట్చునాన్డు 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

వచనము 24 

సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి బంగారముతో నేను 

చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  
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యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

యెహోషువ 22:23 => యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేదయ్మునైనను 

దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని మేము ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్నయెడల యెహోవా తానే విమరశ్ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్తివిు. 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

కీరత్నలు 137:6 => నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె నేను 

యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక.  

నిరగ్మకాండము 23:6 => దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

సంఖాయ్కాండము 5:22 => శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము 

పడునటుల్ను చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్ యాజకుడు ఆ సతరీచేత శపథ పర్మాణము 

చేయించిన తరువాత ఆ సతరీ ఆమేన  అని చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

వచనము 25 

నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను సంతోషించినయెడలను 
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యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 21:20 => వారే కనున్లార తమ నాశనమును చూతురుగాక సరవ్శకుత్డగు దేవుని కోపాగిన్ని 

వారు తార్గుదురుగాక. తమ జీవితకాలము సమాపత్మైన తరువాత 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యోవేలు 1:15 => ఆహా, యెహోవా దినము వచెచ్నే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది 

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

యోబు 13:11 => ఆయన పర్భావము మిముమ్ను భయపెటట్దా? ఆయన భయము మీ మీదికి రాదా? 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 76:7 => నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సనిన్ధిని నిలువగలవాడెవడు? 
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నిరగ్మకాండము 22:24 => నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు 

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

యోబు 3:25 => ఏది వచుచ్నని నేను బహుగా భయపడితినో అదియే నాకు సంభవించుచునన్ది 

నాకు భీతి పుటిట్ంచినదే నామీదికి వచుచ్చునన్ది. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 23:15 => కావున ఆయన సనిన్ధిని నేను కలవరపడుచునాన్ను నేను ఆలోచించునపుప్డెలల్ 

ఆయనకు భయపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్నలు 119:161 => (షీన ) అధికారులు నిరిన్మితత్ముగా ననున్ తరుముదురు అయినను నీ 

వాకయ్భయము నా హృదయమందు నిలుచుచునన్ది. 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

యిరిమ్యా 17:17 => ఆపతాక్లమందు నీవే నా ఆశర్యము, నాకు అధైరయ్ము పుటిట్ంపకుము. 
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యెహెజేక్లు 32:32 => సజీవుల లోకములో అతనిచేత భయము పుటిట్ంచితిని గనుక ఫరోయు అతని 

వారందరును కతిత్పాలైన వారియొదద్ సునన్తిలేనివారితో కూడ పండుకొందురు, ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 26 

సూరుయ్డు పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి నడచుచుండగా 

అతనినేగాని చూచి 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12 => మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 
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సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 

సామెతలు 11:28 => ధనమును నముమ్కొనువాడు పాడైపోవును నీతిమంతులు చిగురాకువలె 

వృదిధ్నొందుదురు 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

కీరత్నలు 10:3 => దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 
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సామెతలు 18:11 => ధనవంతునికి వాని ఆసిత్ ఆశర్యపటట్ణము వాని దృషిట్కి అది యెతత్యిన 

పార్కారము. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

హోషేయ 12:8 => నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని, నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా కషాట్రిజ్తములో 

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 18:23 => అతడు మికిక్లి ధనవంతుడు గనుక ఈ మాటలు విని మికిక్లి వయ్సనపడగా 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

వచనము 27 

Page  of 1541 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు ముదుద్పెటిట్నయెడలను 

పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

హోషేయ 12:8 => నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని, నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా కషాట్రిజ్తములో 

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 1:16 => కావున వలవలన మంచి భాగమును పుషిట్నిచుచ్ భోజనమును తనకు 

కలుగుచునన్వని వాడు తన వలకు బలుల నరిప్ంచుచునాన్డు, తన ఉరులకు ధూపము వేయుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 

రూతు 2:1 => నయోమి పెనిమిటికి బంధువుడొకడుండెను. అతడు చాల ఆసిత్పరుడు, అతడు 

ఎలీమెలెకు వంశపువాడై యుండెను, అతని పేరు బోయజు. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 
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కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 

సామెతలు 11:28 => ధనమును నముమ్కొనువాడు పాడైపోవును నీతిమంతులు చిగురాకువలె 

వృదిధ్నొందుదురు 

సామెతలు 18:11 => ధనవంతునికి వాని ఆసిత్ ఆశర్యపటట్ణము వాని దృషిట్కి అది యెతత్యిన 

పార్కారము. 

యెషయా 39:2 => హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

యింటనేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన 

పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

ఆమోసు 6:13 => నాయ్యమును ఘోరమైన అనాయ్యముగాను, నీతిఫలమును ఘోర 

దురామ్రగ్ముగాను మారిచ్తిరి. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 
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లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 18:23 => అతడు మికిక్లి ధనవంతుడు గనుక ఈ మాటలు విని మికిక్లి వయ్సనపడగా 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 28 

అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆదికాండము 1:17 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

ఆదికాండము 1:18 => పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు 

ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:16 => మీ హృదయము మాయలలో చికిక్ తోర్వవిడిచి యితర 

దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రింపకుండ మీరు జాగర్తత్పడుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

2 రాజులు 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 

బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

2 రాజులు 23:11 => ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను 

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా మందిరపు 

దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

యెహెజేక్లు 8:16 => యెహోవా మందిరపు లోపలి ఆవరణములో ననున్ దింపగా, అకక్డ యెహోవా 

ఆలయ దావ్రము దగగ్రనునన్ ముఖమంటపమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను ఇంచుమించు 

ఇరువది యయిదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి. వారి వీపులు యెహోవా ఆలయము తటుట్ను వారి 

ముఖములు తూరుప్తటుట్ను తిరిగియుండెను; వారు తూరుప్ననునన్ సూరుయ్నికి నమసాక్రము 

చేయుచుండిరి. 

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 
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యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

యెహోషువ 10:12 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అపప్గించిన 

దినమున, ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను సూరుయ్డా, నీవు 

గిబియోనులో నిలువుము. చందుర్డా, నీవు అయాయ్లోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ 

శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనువరకు సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. అను మాట యాషారు 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది గదా. 

2 రాజులు 21:3 => తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్త సథ్లములను అతడు తిరిగి 

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

కీరత్నలు 104:19 => ఋతువులను తెలుపుటకై ఆయన చందుర్ని నియమించెను సూరుయ్నికి తన 

అసత్మయకాలము తెలియును 

కీరత్నలు 136:9 => రాతిర్ నేలుటకు ఆయన చందుర్ని నక్షతర్ములను చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యిరిమ్యా 7:18 => నాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్ ఆకాశరాణి దేవతకు పిండివంటలు 

చేయవలెననియు, అనయ్దేవతలకు పానారప్ణములు పోయవలెననియు పిలల్లు కటెట్లు ఏరుచునాన్రు 

తండుర్లు అగిన్ రాజబెటుట్చునాన్రు సతరీలు పిండి పిసుకుచునాన్రు. 
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యెహెజేక్లు 20:24 => తమ పితరులు పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజింపగోరగా, అనయ్జనులలో 

వారిని చెదరగొటిట్ సకలదేశములలోనికి వారిని వెళల్గొటుట్దునని పర్మాణము చేసితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:42 => అందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకాశసైనయ్మును 

సేవించుటకు వారిని విడిచిపెటెట్ను. ఇందుకు పర్మాణముగా పర్వకత్ల గర్ంథమందు ఈలాగు 

వార్యబడియునన్ది. ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా మీరు అరణయ్ములో నలువదియేండుల్ బలిపశువులను 

అరప్ణములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:41 => నూరుయ్ని మహిమ వేరు, చందుర్ని మహిమ వేరు, నక్షతర్ముల 

మహిమ వేరు. మహిమనుబటిట్ యొక నక్షతర్మునకును మరియొక సక్షతర్మునకును భేదము 

కలదుగదా 

వచనము 29 

ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను అతనికి కీడు కలుగుట 

చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:16 => మీ హృదయము మాయలలో చికిక్ తోర్వవిడిచి యితర 

దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రింపకుండ మీరు జాగర్తత్పడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  
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రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

1 రాజులు 19:18 => అయినను ఇశార్యేలు వారిలో బయలునకు మోకాళూల్నకయు, నోటితో వాని 

ముదుద్పెటుట్కొనకయునుండు ఏడు వేలమంది నాకు ఇంకను మిగిలియుందురు. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

హోషేయ 13:2 => ఇపుప్డు వారు పాపము పెంపు చేయుదురు, తమకు తోచినటుట్ వెండితో 

విగర్హములను పోత పోయుదురు, అదంతయు పనివారు చేయు పనియే, వాటికి బలులను 

అరిప్ంచువారు దూడలను ముదుద్ పెటుట్కొనుడని చెపుప్దురు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

యెహోషువ 10:12 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అపప్గించిన 

దినమున, ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను సూరుయ్డా, నీవు 

గిబియోనులో నిలువుము. చందుర్డా, నీవు అయాయ్లోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ 
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శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనువరకు సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. అను మాట యాషారు 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది గదా. 

2 రాజులు 17:9 => మరియు ఇశార్యేలువారు తమ దేవుడైన యెహోవా విషయములో కపటము 

గలిగి దురోబ్ధలు బోధించుచు, అడవి గుడిసెల నివాసులును పార్కారములు గల పటట్ణనివాసులును 

తమ సథ్లములనిన్టిలో బలిపీఠములను కటుట్కొని 

యెహెజేక్లు 20:24 => తమ పితరులు పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజింపగోరగా, అనయ్జనులలో 

వారిని చెదరగొటిట్ సకలదేశములలోనికి వారిని వెళల్గొటుట్దునని పర్మాణము చేసితిని. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

వచనము 30 

నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు నా నోటికి నేను 

చోటియయ్నే లేదు. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను మీరి ఆయన దృషిట్కి 

చెడ డ్దానిని చేయుచు, నేనిచిచ్న ఆజఞ్కు విరోధముగా అనయ్దేవతలకు, అనగా సూరుయ్నికైనను 
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చందుర్నికైనను ఆకాశనక్షతర్ములలోని దేనికైనను నమసక్రించి మొర్కుక్ పురుషుడేగాని సతరీయేగాని నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములలో దేనియందైనను నీ మధయ్ కనబడినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:4 => ఆ చెడ డ్ కారయ్ము చేసిన పురుషునిగాని సతరీనిగాని నీ గార్మముల 

వెలుపలికి తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:5 => ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనే చావతగిన వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:6 => ఒకక్ సాకిష్ మాటమీద వానికి విధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:7 => వాని చంపుటకు మొదట సాకుష్లును తరువాత జనులందరును 

వానిమీద చేతులు వేయవలెను. అటుల్ నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళి ల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

Page  of 1551 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

1 యోహాను 2:23 => కుమారుని ఒపుప్కొనని పర్తివాడును తండిర్ని అంగీకరించువాడు కాడు; 

కుమారుని ఒపుప్కొనువాడు తండిర్ని అంగీకరించువాడు. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

2 సమూయేలు 3:32 => రాజును సవ్యముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును హెబోర్నులో 

పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను, జనులందరును ఏడిచ్రి. 

వచనము 31 

అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా గుడారమందు 

నివసించువారు పలుకనియెడలను  
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2 సమూయేలు 1:12 => సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును 

యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 

2 సమూయేలు 4:10 => మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని 

నాకు తెలియజెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబా ష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

కీరత్నలు 35:25 => ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనసుస్లో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని 

మింగివేసితిమని వారు చెపుప్కొనక యుందురుగాక  
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కీరత్నలు 35:26 => నా అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవమానము నొందుదురుగాక 

లజజ్పడుదురు గాక నా మీద అతిశయపడువారు సిగుగ్పడి అపకీరిత్పాలగుదురు గాక  

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

సామెతలు 24:17 => నీ శతుర్వు పడినపుప్డు సంతోషింపకుము వాడు తొటిర్లిల్నపుప్డు నీవు 

మనసుస్న నులల్సింపకుము. 

సామెతలు 24:18 => యెహోవా అది చూచి అసహియ్ంచుకొని వానిమీదనుండి తన కోపము 

తిర్పుప్కొనునేమో. 

ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 

1 సమూయేలు 24:6 => ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత 

అభిషికుత్డైన నా పర్భువునకు నేను ఈ కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని నేను చంపను అని 

తన జనులతో చెపెప్ను. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  
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ఆమోసు 6:13 => నాయ్యమును ఘోరమైన అనాయ్యముగాను, నీతిఫలమును ఘోర 

దురామ్రగ్ముగాను మారిచ్తిరి. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషుట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

రోమీయులకు 12:14 => మిముమ్ను హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవదుద్. 

వచనము 32 

పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:5 => నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుకిర్ంద పడియుండుట చూచి, దానినుండి 

తపిప్ంపకయుందునని నీవు అనుకొనినను అగతయ్ముగా వానితో కలిసి దాని విడిపింపవలెను. 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

రోమీయులకు 12:14 => మిముమ్ను హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవదుద్. 
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1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

యాకోబు 3:10 => ఒకక్నోటనుండియే ఆశీరవ్చనమును శాపవచనమును బయలువెళుల్ను; నా 

సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. 
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1 సమూయేలు 24:6 => ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత 

అభిషికుత్డైన నా పర్భువునకు నేను ఈ కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని నేను చంపను అని 

తన జనులతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

యోబు 33:2 => ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది. 

యోబు 34:3 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 

వచనము 33 

ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

1 సమూయేలు 24:4 => దావీదు జనులు అదిగో నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది నీవు అతనికి 

చేయునటుల్ నీ శతుర్వుని నీచేతికి అపప్గింతునని యెహోవా నీతో చెపిప్న దినము వచెచ్నని అతనితో 

అనగా; దావీదు లేచి వచిచ్ సౌలునకు తెలియకుండ అతని పైవసత్రపు చెంగును కోసెను. 

1 సమూయేలు 24:10 => ఆలోచించుము; ఈ దినమున యెహోవా నినున్ ఏలాగు గుహలో నాచేతికి 

అపప్గించెనో అది నీ కండాల్ర చూచితివే; కొందరు నినున్ చంపుమని నాతో చెపిప్నను నేను నీయందు 

కనికరించి ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక నా యేలినవాని చంపనని నేను 

చెపిప్తిని. 

1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 
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2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 19:21 => అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని 

శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

2 సమూయేలు 19:22 => దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ 

సమయమున మీరు నాకు విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష 

నొందుదురా? యిపుప్డు నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని 

చెపిప్ పర్మాణముచేసి 

యిరిమ్యా 40:15 => కారేహ కుమారుడగు యోహానాను మిసాప్లో గెదలాయ్తో రహసయ్ముగా 

ఇటల్నెను నీయొదద్కు కూడివచిచ్న యూదులందరు చెదరిపోవునటుల్ను, యూదా జనశేషము 

నశించునటుల్ను నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు నినున్ చంపనేల? దయచేసి ననున్ వెళల్నిముమ్, 

ఎవనికి తెలియకుండ నేను వానిని చంపెదను. 

యిరిమ్యా 40:16 => అందుకు అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ కారేహ కుమారుడైన 

యోహానానుతో ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు అబదధ్మాడుచునాన్వు, నీవాకారయ్ము చేయకూడదనెను. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 22:50 => ఆయన చుటుట్ ఉనన్వారు జరుగబోవు దానిని చూచి పర్భువా, కతిత్తో నరుకుదుమా 

అని ఆయనను అడిగిరి. 

లూకా 22:51 => అంతలో వారిలో ఒకడు పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని కుడి చెవి 

తెగనరికెను. 

యోబు 19:22 => నా శరీరమాంసము పోవుట చాలుననుకొనక దేవుడు ననున్ తరుమునటుల్గా 

మీరేల ననున్ తరుముదురు? 
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కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషుట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  

కీరత్నలు 35:25 => ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనసుస్లో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని 

మింగివేసితిమని వారు చెపుప్కొనక యుందురుగాక  

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:3 => నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి యెముకలను 

విరిచి, ఒకడు కుండలోవేయు మాంసమును ముకక్లు చేయునటుట్ బానలోవేయు మాంసముగా వారిని 

తుతుత్నియలుగా పగులగొటిట్యునాన్రు. 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:19 => నేను ఈలాగు చేయకుండ నా దేవుడు ననున్ కాచునుగాక; 

పార్ణమునకు తెగించి యీ నీళుల్ తెచిచ్న యీ మనుషుయ్ల రకత్మును నేను తార్గుదునా అని చెపిప్ 

తార్గకపోయెను; ఈ ముగుగ్రు పరాకర్మశాలులు ఇటిట్ పనులు చేసిరి. 
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ఎసేత్రు 5:9 => ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోలాల్సము గలవాడై బయలువెళి ల్, 

రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్ చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ందున 

మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 19:15 => నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి 

పరదేశినై యునాన్ను. 

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:2 => అపుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదులలో ముఖుయ్లును 

పౌలుమీద తాము తెచిచ్న ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేసిరి. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

వచనము 34 

Page  of 1560 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు జడిసియు నేను 

మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును కపుప్కొనినయెడల 

పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:15 => కావున వారు గిబియాలో ఆ రాతిర్ గడపుటకు అకక్డికి చేరసాగిరి; 

అతడు చేరి ఆ ఊరి సంతవీధిలో నుండెను, బసచేయుటకెవడును వారిని తన యింటికి పిలువలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  
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మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 
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యోబు 19:15 => నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి 

పరదేశినై యునాన్ను. 

మతత్యి 10:11 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, 

అందులో ఎవడు యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 

వచనము 35 

నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా చేవార్లు గురుతు. 

ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

హోషేయ 6:7 => ఆదాము నిబంధన మీరినటుల్ వారు నాయెడల విశావ్సఘాతకులై నా నిబంధనను 

మీరియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 
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1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

హోషేయ 6:7 => ఆదాము నిబంధన మీరినటుల్ వారు నాయెడల విశావ్సఘాతకులై నా నిబంధనను 

మీరియునాన్రు. 

ఆదికాండము 2:15 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను 

సేదయ్పరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను. 

1 సమూయేలు 15:15 => అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని 

తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను 

మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా 

2 రాజులు 20:15 => నీ యింటిలో వారు ఏమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా నా 

పదారథ్ములలో దేనిని మరుగుచేయక నా యింటిలోనునన్ సమసత్మును నేను వారికి 

చూపించియునాన్ననెను. 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  
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కీరత్నలు 38:18 => నా దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను నా పాపమునుగూరిచ్ 

విచారపడుచునాన్ను. 

యెషయా 39:4 => నీ యింట వారేమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా నా పదారథ్ములలో 

దేనిని మరుగుచేయక నా యింటనునన్ సమసత్మును నేను వారికి చూపించియునాన్ననెను. 

వచనము 36 

నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా దానిని 

ధరించుకొందును.  

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

యిరిమ్యా 38:5 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా అతడు మీవశమున ఉనాన్డు, రాజు మీకు అడ డ్ము 

రాజాలడనగా 

యిరిమ్యా 38:16 => కావున రాజైన సిదిక్యా జీవాతమ్ను మనకనుగర్హించు యెహోవాతోడు నేను 

నీకు మరణము విధింపను, నీ పార్ణము తీయజూచుచునన్ యీ మనుషుయ్లచేతికి నినున్ అపప్గింపను 

అని యిరీమ్యాతో రహసయ్ముగా పర్మాణము చేసెను. 

యిరిమ్యా 38:19 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా యిరీమ్యాతో ఇటల్నెను కలీద్యుల పక్షముగా ఉండు 

యూదులకు భయపడుచునాన్ను; ఒకవేళ కలీద్యులు ననున్ వారిచేతికి అపప్గించినయెడల వారు ననున్ 

అపహసించెదరు. 
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మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మతత్యి 27:26 => అపుప్డతడు వారు కోరినటుట్ బరబబ్ను వారికి విడుదల చేసి, యేసును 

కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

నిరగ్మకాండము 32:27 => అతడు వారిని చూచి మీలో పర్తివాడును తన కతిత్ని తన నడుమున 

కటుట్కొని పాళెములో దావ్రమునుండి దావ్రమునకు వెళుల్చు, పర్తివాడు తన సహోదరుని పర్తివాడు 

తన చెలికానిని పర్తివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డనెను 
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సంఖాయ్కాండము 25:14 => చంపబడిన వాని పేరు జిమీ, అతడు షిమోయ్నీయులలో తన పితరుల 

కుటుంబమునకు పర్ధానియైన సాలూ కుమారుడు. 

సంఖాయ్కాండము 25:15 => చంపబడిన సతరీ పేరు కొజీబ్, ఆమె సూరు కుమారెత్. అతడు 

మిదాయ్నీయులలో ఒక గోతర్మునకును తన పితరుల కుటుంబమునకును పర్ధానియై యుండెను. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

నెహెమాయ్ 13:4 => ఇంతకుముందు మన దేవుని మందిరపు గదిమీద నిరణ్యింపబడిన యాజకుడగు 

ఎలాయ్షీబు టోబీయాతో బంధుతవ్ము కలుగజేసికొని 

నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

నెహెమాయ్ 13:6 => ఆ సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు. ఎందుకనగా బబులోను 

దేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యేలుబడియందు ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమున నేను రాజును దరిశ్ంచి 

కొనిన్దినములైన తరువాత రాజునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 

నెహెమాయ్ 13:7 => యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది 

యేరప్రచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:8 => బహుగా దుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయా యొకక్ సామగిర్యంతయు 

అవతల పారవేసి, గదులనిన్యు శుభర్ము చేయుడని ఆజాఞ్పింపగా వారాలాగు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

ఎసేత్రు 4:11 => యొకక్ అంతరృగ్హమున పర్వేశించినయెడల బర్దుకునటుల్గా రాజు తన బంగారపు 

దండమును ఎవరితటుట్ చాపునో వారు తపప్ పర్తివాడు సంహరింపబడుననన్ కఠినమైన ఆజఞ్ కలదని 

రాజసేవకులకందరికిని అతని సంసాథ్నములలోనునన్ జనులకందరికిని తెలిసేయునన్ది. నేటికి ముపప్ది 

దినములనుండి రాజునొదద్కు పర్వేశించుటకు నేను పిలువబడలేదని చెపుప్మనెను. 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

ఆమోసు 5:11 => దోష నివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు 

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 
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మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 

యిరిమ్యా 38:9 => రాజా, నా యేలినవాడా, ఆ గోతిలో వేయబడిన యిరీమ్యా అను పర్వకత్యెడల 

ఈ మనుషుయ్లు చేసినది యావతుత్ను అనాయ్యము; అతడునన్ చోటను అతడు అకలిచేత చచుచ్ను, 

పటట్ణములోనైనను ఇంకను రొటెట్లేమియు లేవు. 

వచనము 37 

నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు వెళె ల్దను. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 
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యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 
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యోబు 19:11 => ఆయన నామీద తన కోపమును రగులబెటెట్ను ననున్ తన శతుర్వులలో ఒకనిగా 

ఎంచెను. 

యోబు 19:23 => నా మాటలు వార్యబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. అవి గర్ంథములో 

వార్యబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 19:24 => అవి యినుప పోగరతో బండమీద చెకక్బడి సీసముతో నింపబడి నితయ్ము 

నిలువవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను.  

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

సంఖాయ్కాండము 5:23 => తరువాత యాజకుడు పతర్ముమీద ఆ శపథములను వార్సి ఆ చేదు 

నీళల్తో వాటిని తుడిచి 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  
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యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 

యెషయా 41:1 => దీవ్పములారా, నాయెదుట మౌనముగా నుండుడి జనములారా, నూతనబలము 

పొందుడి. వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్ మాటలాడవలెను వాయ్జెయ్ము తీరుచ్కొనుటకు మనము 

కూడుకొందము రండి.  

యిరిమ్యా 36:2 => నీవు పుసత్కపుచుటట్ తీసికొని నేను నీతో మాటలాడిన దినము మొదలుకొని, 

అనగా యోషీయా కాలము మొదలుకొని నేటివరకు ఇశార్యేలువారిని గూరిచ్యు యూదావారిని 

గూరిచ్యు సమసత్ జనములనుగూరిచ్యు నేను నీతో పలికిన మాటలనిన్టిని దానిలో వార్యుము. 

హబకూక్కు 2:1 => ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచుచ్నో, నా వాదము విషయమై నేనేమి చెపుప్దునో 

చూచుటకై నేను నా కావలి సథ్లముమీదను గోపురముమీదను కనిపెటుట్కొని యుందుననుకొనగా 

వచనము 38 

నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

నిరగ్మకాండము 28:12 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములనుగా ఆ రెండు 

రతన్ములను ఏఫోదు భుజములమీద ఉంచవలెను అటుల్ జాఞ్పకము కొరకు అహరోను తన రెండు 

భుజములమీద యెహోవా సనిన్ధిని వారి పేరులను భరించును 

యెషయా 22:22 => నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికార భారమును అతని భుజముమీద ఉంచెదను 

అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు 
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యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యెషయా 41:1 => దీవ్పములారా, నాయెదుట మౌనముగా నుండుడి జనములారా, నూతనబలము 

పొందుడి. వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్ మాటలాడవలెను వాయ్జెయ్ము తీరుచ్కొనుటకు మనము 

కూడుకొందము రండి.  

వచనము 39 

కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు పార్ణహాని 

కలుగజేసినయెడలను 

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  
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యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:12 => ఆయన యందలి విశావ్సముచేత ధైరయ్మును నిరభ్యమైన పర్వేశమును 

ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగియునన్వి. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 
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1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యెషయా 41:21 => వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని 

యాకోబు రాజు చెపుప్చునాన్డు. 

హబకూక్కు 2:1 => ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచుచ్నో, నా వాదము విషయమై నేనేమి చెపుప్దునో 

చూచుటకై నేను నా కావలి సథ్లముమీదను గోపురముమీదను కనిపెటుట్కొని యుందుననుకొనగా 

వచనము 40 

గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. యోబు వాకయ్ములు 

ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 65:13 => పచిచ్కపటుల్ మందలను వసత్రమువలె ధరించియునన్వి. లోయలు ససయ్ములతో 

కపప్బడియునన్వి అనిన్యు సంతోషధవ్ని చేయుచునన్వి అనిన్యు గానము చేయుచునన్వి. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 
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ఆదికాండము 44:9 => నీ దాసులలో ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో వాడు చచుచ్ను గాక; మరియు 

మేము మా పర్భువునకు దాసులముగా నుందుమని అతనితో అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

నెహెమాయ్ 5:1 => తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భారయ్లును కఠినమైన 

ఫిరాయ్దు చేసిరి. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 
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యోబు 

అధాయ్యము 32	
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వచనము 1 

యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు తెలిసికొని అతనికి 

పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 

1 రాజులు 21:15 => నాబోతు రాతి దెబబ్లచేత మరణమాయెనని యెజెబెలు విని నాబోతు సజీవుడు 

కాడు, అతడు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు 

నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:16 => నాబోతు చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు 

దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 
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యెహెజేక్లు 22:6 => నీలోని ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులందరును తమ శకిత్కొలది నరహతయ్ 

చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:13 => నీవు పుచుచ్కొనిన అనాయ్య లాభమును, నీవు చేసిన నరహతయ్లను నేను 

చూచి నాచేతులు చరచుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 

సంఖాయ్కాండము 5:22 => శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము 

పడునటుల్ను చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్ యాజకుడు ఆ సతరీచేత శపథ పర్మాణము 

చేయించిన తరువాత ఆ సతరీ ఆమేన  అని చెపప్వలెను. 

నెహెమాయ్ 5:1 => తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భారయ్లును కఠినమైన 

ఫిరాయ్దు చేసిరి. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

Page  of 1580 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

వచనము 2 

అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు ఎలీహు, యోబు 

దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా కోపగించెను. 

2 రాజులు 14:9 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు 

వరత్మానము పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని 

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము 

వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

యెషయా 7:23 => ఆ దినమున వెయియ్ వెండి నాణముల విలువగల వెయియ్ దార్క్షచెటుల్ండు పర్తి 

సథ్లమున గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను పెరుగును. 

జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 
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వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

కీరత్నలు 72:20 => యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు ముగిసెను.  

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

సంఖాయ్కాండము 5:22 => శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము 

పడునటుల్ను చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్ యాజకుడు ఆ సతరీచేత శపథ పర్మాణము 

చేయించిన తరువాత ఆ సతరీ ఆమేన  అని చెపప్వలెను. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

యిరిమ్యా 51:64 => నేను దానిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత బబులోను మరల పైకి 

రాలేక ఆలాగే మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను. 

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

వచనము 3 

మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే యోబుమీద దోషము 

మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 
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యోబు 6:29 => అనాయ్యము లేకుండ నా సంగతి మరల విచారించుడి మరల విచారించుడి, నేను 

నిరోద్షినిగా కనబడుదును. 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యోబు 27:4 => నిశచ్యముగా నా పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదు నా నాలుక మోసము 

నుచచ్రించుటలేదు. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 
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యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

యోబు 31:2 => ఆలాగు చేసినయెడల పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్ యేమగును?ఉనన్త 

సథ్లముననునన్ సరవ్శకుత్ని సావ్సథ్య్మేమగును? 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

యోబు 31:5 => అబదిధ్కుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల మోసము చేయుటకై నా కాలు 

తవ్రపడినయెడల 

యోబు 31:6 => నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 

యోబు 31:7 => నాయ్యమైన తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను తోర్వవిడిచి 

నడచినయెడల నా మనసుస్ నా కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలినయ్మేమైనను 

నాచేతులకు తగిలినయెడల  

యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 
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యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 
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యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

యోబు 31:26 => సూరుయ్డు పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి 

నడచుచుండగా అతనినేగాని చూచి 

యోబు 31:27 => నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు 

ముదుద్పెటిట్నయెడలను పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  
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యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

వచనము 4 

వారు ఎలీహుకనన్ ఎకుక్వ వయసుస్గలవారు గనుక అతడు యోబుతో మాటలాడవలెనని 

కనిపెటిట్యుండెను. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 
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మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 
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యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడ డ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

యోబు 32:5 => అయితే ఎలీహు ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్కపోవుట 

చూచినపుప్డు అతని కోపము రేగెను. 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

వచనము 5 

అయితే ఎలీహు ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్కపోవుట చూచినపుప్డు అతని 

కోపము రేగెను. 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 
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యోబు 24:25 => ఇపుప్డు ఈలాగు జరుగనియెడల నేను అబదిధ్కుడనని రుజువు పరచువాడెవడు? 

నా మాటలు వటిట్వని దృషాట్ంతపరచువాడెవడు? 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

యోబు 25:3 => ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను 

ఉదయింపకుండునా? 

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

యోబు 25:5 => ఆయన దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు కాడు నక్షతర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 26:4 => నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి 

బయలుదేరినది? 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 
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యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 

యోబు 22:12 => దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు కాడా?నక్షతర్ముల ఔనన్తయ్మును చూడుము 

అవి ఎంతపైగా నునన్వి? 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

యోబు 22:19 => మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ 

కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 
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యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 21:34 => మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో 

మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ జూచెదరు? 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 32:12 => మీరు చెపిప్నవాటికి బహు జాగర్తత్గా చెవి ఇచిచ్తిని అయితే మీలో ఎవరును 

యోబును ఖండింపలేదు ఎవరును అతని మాటలకు పర్తుయ్తత్రమియయ్లేదు. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

మతత్యి 12:7 => మరియు కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని నేను కోరను అను వాకయ్భావము 

మీకు తెలిసియుంటే నిరోద్షులను దోషులని తీరుప్ తీరచ్కపోదురు. 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  
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వచనము 6 

కావున బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు ఈలాగు మాటలాడసాగెను నేను 

పినన్వయసుస్ గలవాడను మీరు బహు వృదుధ్లు ఆ హేతువుచేతను నేను భయపడి నా తాతప్రయ్ము 

మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

యోబు 32:12 => మీరు చెపిప్నవాటికి బహు జాగర్తత్గా చెవి ఇచిచ్తిని అయితే మీలో ఎవరును 

యోబును ఖండింపలేదు ఎవరును అతని మాటలకు పర్తుయ్తత్రమియయ్లేదు. 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

వచనము 7 

వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని నేననుకొంటిని; 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 
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నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

వచనము 8 

అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి వివేచన కలుగజేయును. 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:6 => అటువలెనే సవ్సథ్బుదిద్ గలవారై యుండవలెనని యౌవన పురుషులను 

హెచచ్రించుము. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 
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యోబు 15:7 => మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా 

పుటిట్నవాడవా? 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

1 సమూయేలు 17:29 => అందుకు దావీదు నేనేమి చేసితిని? మాట మాతర్ము పలికితినని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 17:30 => అతని యొదద్నుండి తొలగి, తిరిగి మరియొకని ఆ పర్కారమే యడుగగా 

జనులు వానికి అదే పర్కారము పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 
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వచనము 9 

వృదుధ్లు మాతర్మే జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు ఒకపుప్డు నాయ్యము తెలిసినవారు 

కారు. 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 12:12 => వృదుధ్లయొదద్ జాఞ్నమునన్ది, దీరాఘ్యువువలన వివేచన కలుగుచునన్ది. అని 

మీరు చెపుప్దురు 

1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

నడుగగా 

1 రాజులు 12:7 => వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన 

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 34:12 => బర్తుక గోరువాడెవడైన నునాన్డా? మేలునొందుచు అనేక దినములు బర్తుక 

గోరువాడెవడైన నునాన్డా? 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 
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సామెతలు 1:2 => జాఞ్నమును ఉపదేశమును అభయ్సించుటకును వివేక సలాల్పములను 

గర్హించుటకును  

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

హెబీర్యులకు 5:12 => కాలమునుబటిట్ చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసినవారై యుండగా, 

దేవోకుత్లలో మొదటి మూలపాఠములను ఒకడు మీకు మరల బోధింపవలసి వచెచ్ను. మీరు పాలు 

తార్గవలసినవారే గాని బలమైన ఆహారము తినగలవారు కారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 20:4 => దుషుట్లకు విజయము కొదిద్కాలముండును భకిత్హీనులకు సంతోషము ఒక 

నిమిషమాతర్ముండును. 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

వచనము 10 

కావున నేను నా మాట నంగీకరించుడని మనవి చేసికొనుచునాన్ను. నేను సహితము నా తాతప్రయ్ము 

తెలుపుదును. 

యోబు 4:12 => నాకొకమాట రహసయ్ముగా తెలుపబడెను నా చెవిలో ఒకడు గుసగుసలాడినటుట్గా 

అది నాకు వినబడెను. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

యోబు 4:15 => ఒకని శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గా నా శరీర రోమములు పులకించెను. 

యోబు 4:16 => అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటట్లేకపోతిని ఒక రూపము నా 

కనున్లయెదుట నుండెను మెలల్నైన యొక కంఠసవ్రమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సనిన్ధిని 

మరుత్య్లు నీతిమంతులగుదురా? 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 4:18 => ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు 

కనుగొనుచునాన్డు. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  
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యోబు 4:20 => ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు 

ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము నాశనమైయుందురు. 

యోబు 4:21 => వారి డేరా తార్డు తెగవేయబడును వారు బుదిధ్ కలుగకయే మృతినొందుదురు. 

ఆలాగుననే జరుగుచునన్ది గదా. 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షుఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 35:11 => భూజంతువులకంటె మనకు ఎకుక్వ బుదిధ్నేరుప్చు ఆకాశపకుష్లకంటె మనకు 

ఎకుక్వ జాఞ్నము కలుగజేయుచు ననున్ సృజించిన దేవుడు ఎకక్డనునాన్డని అనుకొను వారెవరును 

లేరు. 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 
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పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 
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2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 

యోబు 27:11 => దేవుని హసత్మునుగూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవ్శకుత్డు చేయు 

కిర్యలను నేను దాచిపెటట్ను. 

యోబు 33:4 => దేవుని ఆతమ్ ననున్ సృజించెను సరవ్శకుత్నియొకక్ శావ్సము నాకు జీవమిచెచ్ను 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

కీరత్నలు 119:73 => (యోద ) నీచేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపు ఏరప్రచెను నేను నీ ఆజఞ్లను 

నేరుచ్కొనునటుల్ నాకు బుదిధ్ దయచేయుము. 

సామెతలు 20:27 => నరుని ఆతమ్ యెహోవా పెటిట్న దీపము అది అంతరంగములనిన్యు 

శోధించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

1 కొరిందీయులకు 14:32 => మరియు పర్వకత్ల ఆతమ్లు పర్వకత్ల సావ్ధీనములో ఉనన్వి.  

వచనము 11 

ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు కనిపెటుట్కొంటిని మీ 

అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 
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యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షుఠ్డు. 
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2 సమూయేలు 3:38 => పిమమ్ట రాజు తన సేవకులను పిలిచి వారితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నేటిదినమున పడిపోయినవాడు ఇశార్యేలువారిలో పర్ధానుడనియు పెదద్లలో ఒకడనియు మీకు 

తెలిసేయునన్ది. 

2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 

యోబు 17:10 => మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను 

నాకు కనబడడు. 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

వచనము 12 

మీరు చెపిప్నవాటికి బహు జాగర్తత్గా చెవి ఇచిచ్తిని అయితే మీలో ఎవరును యోబును ఖండింపలేదు 

ఎవరును అతని మాటలకు పర్తుయ్తత్రమియయ్లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:40 => అయితే ఆమె విధవరాలుగా ఉండినటట్యిన మరి ధనుయ్రాలని నా 

అభిపార్యము. దేవుని ఆతమ్ నాకును కలిగియునన్దని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

యోబు 32:17 => నేను ఇయయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రము నేనిచెచ్దను నేనును నా తాతప్రయ్ము 

తెలిపెదను. 
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కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

వచనము 13 

కావున మాకు జాఞ్నము లభించినదనియు దేవుడే గాని నరులు అతని జయింపనేరరనియు మీరు 

పలుకకూడదు. 

యోబు 32:4 => వారు ఎలీహుకనన్ ఎకుక్వ వయసుస్గలవారు గనుక అతడు యోబుతో 

మాటలాడవలెనని కనిపెటిట్యుండెను. 

యోబు 29:21 => మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని 

మౌనముగా ఉండిరి. 

యోబు 29:23 => వరష్ముకొరకు కనిపెటుట్నటుల్ వారు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనిరి కడవరి 

వానకొరకైనటుల్ వారు వెడలుప్గా నోరుతెరచుకొనిరి. 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 
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యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 33:31 => యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను 

మాటలాడెదను. 

1 కొరిందీయులకు 14:30 => అయితే కూరుచ్నన్ మరియొకనికి ఏదైనను బయలుపరచబడినయెడల 

మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను. 

వచనము 14 

అతడు నాతో వాదమాడలేదు మీరు చెపిప్న మాటలనుబటిట్ నేనతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్ను. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

1 తిమోతి 1:7 => నిశచ్యమైనటుట్ రూఢిగా పలుకువాటినైనను గర్హింపకపోయినను 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులై యుండగోరి విష పర్యోజనమైన ముచచ్టలకు తిరిగిరి. 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 29:21 => మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని 

మౌనముగా ఉండిరి. 

యోబు 32:4 => వారు ఎలీహుకనన్ ఎకుక్వ వయసుస్గలవారు గనుక అతడు యోబుతో 

మాటలాడవలెనని కనిపెటిట్యుండెను. 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

వచనము 15 

వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి మాటయొకటియు లేదు. 
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ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:2 => యెహోవా నీతో నునన్ జనులు ఎకుక్వమంది, నేను వారిచేతికి 

మిదాయ్నీయులను అపప్గింపతగదు ; ఇశార్యేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ 

కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో. 

యెషయా 48:5 => నా విగర్హము ఈ కారయ్ములను జరిగించెననియు నేను చెకిక్న పర్తిమ నేను 

పోసిన పోత విగర్హము దీని నియమించెననియు నీవు చెపప్కుండునటుల్ పూరవ్కాలముననే ఆ 

సమాచారము నీకు తెలియజేసితిని అది జరుగకమునుపే దానిని నీకు పర్కటించితిని  

యెషయా 48:7 => అవి పూరవ్కాలమున సృజింపబడినవి కావు అవి ఇపుప్డు కలుగునవియే. అవి 

నాకు తెలిసేయునన్వని నీవు చెపప్కుండునటుల్, ఈ దినమునకు ముందు నీవు వాటిని వినియుండలేదు. 

జెకరాయ్ 12:7 => మరియు దావీదు ఇంటి వారును యెరూషలేము నివాసులును, తమకు కలిగిన 

ఘనతనుబటిట్ యూదావారిమీద అతిశయపడకుండునటుల్ యెహోవా యూదావారిని మొదట 

రకిష్ంచును.  

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 
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1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱిఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 
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యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

యోబు 20:2 => ఆలాగున నీవు చెపిప్నందుకు నాయందలి ఆతురత తగిన పర్తుయ్తత్రము 

సిదధ్పరచియునన్ది. 

వచనము 16 

కాగా వారికనేమియు పర్తుయ్తత్రము చెపప్కయునాన్రు వారు మాటలాడకపోవుట చూచి నేను 

ఊరకుందునా? 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

వచనము 17 

నేను ఇయయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రము నేనిచెచ్దను నేనును నా తాతప్రయ్ము తెలిపెదను. 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 
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యోబు 29:22 => నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారుమాట పలుకకుండిరి. గుతుత్లు 

గుతుత్లుగా నా మాటలు వారిమీద పడెను. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

మతత్యి 22:22 => వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి వెళి ల్పోయిరి. 

మతత్యి 22:26 => రెండవవాడును మూడవవాడును ఏడవవానివరకు అందరును ఆలాగే జరిగించి 

చనిపోయిరి. 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

మతత్యి 22:46 => ఎవడును మారుమాట చెపప్లేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును 

ఆయనను ఒక పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 14:30 => అయితే కూరుచ్నన్ మరియొకనికి ఏదైనను బయలుపరచబడినయెడల 

మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను. 

వచనము 18 

నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ బలవంతము చేయుచునన్ది. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

సామెతలు 17:28 => ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జాఞ్ని అని యెంచబడును 

అటిట్వాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.  
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ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 

యోబు 29:22 => నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారుమాట పలుకకుండిరి. గుతుత్లు 

గుతుత్లుగా నా మాటలు వారిమీద పడెను. 

మతత్యి 22:46 => ఎవడును మారుమాట చెపప్లేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును 

ఆయనను ఒక పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 

వచనము 19 

నా మనసుస్ తెరువబడని దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్ తితుత్లవలె అది పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా 

నునన్ది. 

యోబు 32:10 => కావున నేను నా మాట నంగీకరించుడని మనవి చేసికొనుచునాన్ను. నేను 

సహితము నా తాతప్రయ్ము తెలుపుదును. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

యోబు 35:4 => నీతోను నీతో కూడనునన్ నీ సహవాసులతోను నేను వాదమాడెదను. 
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గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

వచనము 20 

నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 39:3 => నా గుండె నాలో మండుచుండెను నేను ధాయ్నించుచుండగా మంట పుటెట్ను 

అపుప్డు నేను ఈ మాట నోరార పలికితిని 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:15 => నేను కెబారు నది దగగ్ర తేలాబీబు అను సథ్లమందు కాపురముండు 

చెరపటట్బడినవారియొదద్కు వచిచ్, వారు కూరుచ్నన్ సథ్లమందు కూరుచ్ండి యేమియు చెపప్కయు 

కదలకయు నునన్వాడనై యేడు దినములు వారి మధయ్ నుంటిని. 

యెహెజేక్లు 3:16 => ఆ యేడు దినములు జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 
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యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 3:22 => అకక్డ యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్, నీవు లేచి మైదానపు భూమికి 

వెళుల్ము, అకక్డ నేను నీతో మాటలాడుదునని ఆయన నాకు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యెహెజేక్లు 3:24 => 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. 

యెహెజేక్లు 3:25 => వారు బహుగా తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక నీవు మౌనివై వారిని గదిద్ంపక 

యుండునటుల్ 

యెహెజేక్లు 3:26 => నేను నీ నాలుక నీ అంగిటికి అంటుకొనజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 3:27 => అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు 

చేయువారు గనుక నీవు వారియొదద్కు పోయి వినువాడు వినునుగాక విననొలల్నివాడు 

విననొలల్కయుండును గాక అని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపప్వలెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

2 కొరిందీయులకు 5:13 => ఏలయనగా మేము వెఱిర్వారమైతిమా దేవుని నిమితత్మే; సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

యోబు 4:2 => ఎవడైన ఈ సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల నీకు వయ్సనము కలుగునా? 

అయితే వాదింపక ఎవడు ఊరకొనగలడు? 

యోబు 26:4 => నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి 

బయలుదేరినది? 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

యెషయా 42:14 => చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని ననున్ అణచుకొంటిని 

పర్సవవేదన పడు సతరీవలె విడువకుండ నేను బలవంతముగా ఊపిరితీయుచు ఒగరుచ్చు 

రోజుచునునాన్ను.  

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 

గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 

యెహెజేక్లు 3:3 => నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ 

కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె 

మధురముగా నుండెను. 
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ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

వచనము 21 

మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను ఎవరికిని ముఖసుత్తికై 

బిరుదులు పెటట్ను 

మతత్యి 9:17 => మరియు పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయరు; పోసినయెడల తితుత్లు 

పిగిలి, దార్కాష్రసము కారిపోవును, తితుత్లు పాడగును. అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొర్తత్ తితుత్లలో 

పోయుదురు, అపుప్డు ఆ రెండును చెడిపోకయుండునని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 39:2 => నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును గూరిచ్యైనను పలుకక నేను 

మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.  
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సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 

గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 

యెహెజేక్లు 3:3 => నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ 

కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె 

మధురముగా నుండెను. 

ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

మారుక్ 2:22 => ఎవడును పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయడు; పోసినయెడల 

దార్కాష్రసము ఆ తితుత్లను పిగులుచ్ను, రసమును తితుత్లును చెడును; అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొర్తత్ 

తితుత్లలో పోయవలెనని చెపెప్ను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:13 => కొందరైతే వీరు కొర్తత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రని అపహాసయ్ము 

చేసిరి. 

వచనము 22 

ముఖసుత్తి చేయుట నాచేత కాదు అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు ననున్ శీఘర్ముగా 

నిరూమ్లము చేయును. 

యోబు 13:13 => నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచుచ్నది 

ఏదో అది వచుచ్నుగాక. 
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యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 

యోబు 20:2 => ఆలాగున నీవు చెపిప్నందుకు నాయందలి ఆతురత తగిన పర్తుయ్తత్రము 

సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

కీరత్నలు 39:2 => నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును గూరిచ్యైనను పలుకక నేను 

మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.  

యెషయా 42:14 => చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని ననున్ అణచుకొంటిని 

పర్సవవేదన పడు సతరీవలె విడువకుండ నేను బలవంతముగా ఊపిరితీయుచు ఒగరుచ్చు 

రోజుచునునాన్ను.  

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 
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వచనము 1 

యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

లేవీయకాండము 19:15 => అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, 

గొపప్వాడని అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 24:23 => ఇవియు జాఞ్నులు చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో పక్షపాతము 

చూపుట ధరమ్ము కాదు 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 
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2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:3 => మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది 

అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత 

దిదుద్బాటవుచునన్వనియు ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో 

అంగీకరించుచునాన్ము. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 17:5 => ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా ఇచుచ్నో వాని పిలల్ల కనున్లు 

కీష్ణించును. 

కీరత్నలు 5:9 => వారి నోట యథారథ్త లేదు వారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట వారి 

కంఠము తెరచిన సమాధి వారు నాలుకతో ఇచచ్కములాడుదురు. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

వచనము 2 

ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది. 

యోబు 17:5 => ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా ఇచుచ్నో వాని పిలల్ల కనున్లు 

కీష్ణించును. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 35:10 => అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 
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కీరత్నలు 5:9 => వారి నోట యథారథ్త లేదు వారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట వారి 

కంఠము తెరచిన సమాధి వారు నాలుకతో ఇచచ్కములాడుదురు. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

వచనము 3 

నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును యథారథ్ముగా 

పలుకును. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 34:2 => జాఞ్నులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగుగ్డి 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

మారుక్ 4:9 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 

యోబు 13:17 => నా వాజూమ్లమును శర్దధ్గా ఆలకించుడి నా పర్మాణవాకయ్ములు మీ చెవులలో 

చొరనీయుడి. 
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యోబు 15:17 => నా మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతును నేను చూచినదానిని నీకు 

వివరించెదను. 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

వచనము 4 

దేవుని ఆతమ్ ననున్ సృజించెను సరవ్శకుత్నియొకక్ శావ్సము నాకు జీవమిచెచ్ను 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

యోబు 34:3 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 

యోబు 35:16 => నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను 

విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 
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వచనము 5 

నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము వాయ్జెయ్మాడుము. 

యోబు 27:4 => నిశచ్యముగా నా పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదు నా నాలుక మోసము 

నుచచ్రించుటలేదు. 

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

సామెతలు 8:8 => నా నోటి మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను 

లేదు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 
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సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

యోబు 20:3 => నాకు అవమానము కలుగజేయు నిందను నేను వినన్ందుకు నా మనోవివేకము 

తగిన పర్తుయ్తత్రము సిదధ్పరచియునన్ది. 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

వచనము 6 

దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

యోబు 10:12 => జీవము ననుగర్హించి నాయెడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణచేత నా ఆతమ్ను 

కాపాడితివి. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 
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ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

వచనము 7 

నావలని భయము నినున్ బెదరించదు నా చెయియ్ నీమీద బరువుగా నుండదు. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

Page  of 1626 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

యోబు 32:12 => మీరు చెపిప్నవాటికి బహు జాగర్తత్గా చెవి ఇచిచ్తిని అయితే మీలో ఎవరును 

యోబును ఖండింపలేదు ఎవరును అతని మాటలకు పర్తుయ్తత్రమియయ్లేదు. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 32:14 => అతడు నాతో వాదమాడలేదు మీరు చెపిప్న మాటలనుబటిట్ నేనతనికి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్ను. 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 
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యోబు 34:33 => నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? 

నేను కాదు నీవే నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 

వచనము 8 

నిశచ్యముగా నీ పలుకులు నా చెవినిబడెను నీ మాటల ధవ్ని నాకు వినబడెను. 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 9:33 => మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 9:35 => అపుప్డు ఆయనకు భయపడక నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను అటిట్వాడను 

కాననుకొనుచునాన్ను. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 
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నిరగ్మకాండము 4:16 => అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే నీకు 

నోరుగానుండును, నీవు అతనికి దేవుడవుగా ఉందువు. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 10:9 => జిగటమనున్గానునన్ ననున్ నీవు నిరిమ్ంచితివి,ఆ సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము 

నీవు ననున్ మరల మనున్గా చేయుదువా? 

యోబు 13:12 => మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె సామెతలు. మీ వాదములు మంటివాదములు 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 36:2 => కొంతసేపు ననున్ ఓరుచ్కొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా 

దేవుని పక్షముగా నేనింకను మాటలాడవలసియునన్ది. 

వచనము 9 

ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  
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యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

1 రాజులు 19:12 => ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా 

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 

వచనము 10 

ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు పగవానిగా 

భావించుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:14 => అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయమైనది నీ మధయ్ 

జరిగినయెడల 

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోబు 6:30 => నా నోట అనాయ్యముండునా? దురామ్రగ్త రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా? 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 35:16 => నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను 

విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

వచనము 11 
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ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 
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యోబు 17:8 => యథారథ్వంతులు దీనినిచూచి ఆశచ్రయ్పడుదురు నిరోద్షులు భకిత్హీనుల సిథ్తి చూచి 

కలవరపడుదురు. 

యిరిమ్యా 2:35 => అయినను నీవు నేను నిరోద్షిని, నిశచ్యముగా ఆయన కోపము నామీదనుండి 

తొలగిపోయెనని చెపుప్కొనుచునాన్వు. ఇదిగో పాపము చేయలేదని నీవు చెపిప్న దానిబటిట్ నీతో నాకు 

వాయ్జెయ్ము కలిగినది. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 

వచనము 12 

ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము చెపెప్దను. 

యోబు 9:30 => నేను హిమముతో ననున్ కడుగుకొనినను సబుబ్తో నాచేతులు కడుగుకొనినను 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 
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యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

యోబు 13:25 => ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకును నీవు వేధించెదవా? ఎండిపోయిన 

చెతత్ను తరుముదువా? 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

యోబు 19:11 => ఆయన నామీద తన కోపమును రగులబెటెట్ను ననున్ తన శతుర్వులలో ఒకనిగా 

ఎంచెను. 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  
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వచనము 13 

తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి మించినవాడు, నీవేల 

ఆయనతో పోరాడుదువు?  

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

కీరత్నలు 105:18 => వారు సంకెళల్చేత అతని కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును 

బాధించెను. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

రోమీయులకు 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 
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వచనము 14 

దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు అది కనిపెటట్రు  

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

యోబు 34:12 => దేవుడు ఏ మాతర్మును దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు నాయ్యము తపప్డు. 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 36:22 => ఆలోచించుము, దేవుడు శకిత్మంతుడై ఘనత వహించిన వాడు ఆయనను పోలిన 

బోధకుడెవడు? 

యోబు 36:23 => ఆయనకు మారగ్ము నియమించినవాడెవడు? నీవు దురామ్రగ్పు పనులు 

చేయుచునాన్వని ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును? 
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యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 

యోబు 32:17 => నేను ఇయయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రము నేనిచెచ్దను నేనును నా తాతప్రయ్ము 

తెలిపెదను. 

యోబు 35:4 => నీతోను నీతో కూడనునన్ నీ సహవాసులతోను నేను వాదమాడెదను. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 
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యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యిరిమ్యా 18:6 => ఇశార్యేలువారలారా, ఈ కుమమ్రి మంటికి చేసినటుల్ నేను మీకు చేయలేనా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్ జిగటమనున్ కుమమ్రిచేతిలొ ఉనన్టుట్గా ఇశార్యేలువారలారా, మీరు నాచేతిలో 

ఉనాన్రు. 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

వచనము 15 

మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు సవ్పన్ములలో 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 
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యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  

యెహెజేక్లు 22:14 => 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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 
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యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 
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లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 21:23 => కాబటిట్ ఆ శిషుయ్డు చావడను మాట సహోదరులలో పర్చురమాయెను. అయితే 

చావడని యేసు అతనితో చెపప్లేదు గాని నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

వచనము 16 

నరులు గరివ్షుఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషేష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 
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సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

ఆదికాండము 28:16 => యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది 

నాకు తెలియకపోయెననుకొని 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

1 సమూయేలు 3:8 => యెహోవా మూడవ మారు సమూయేలును పిలువగా అతడు లేచి ఏలీ 

దగగ్రకు పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివే; యిదిగో వచిచ్తిననగా, ఏలీ యెహోవా ఆ బాలుని 

పిలిచెనని గర్హించి 
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1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 33:29 => ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత వెలిగింపబడునటుల్ 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెల ష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:18 => కాబటిట్ మేము మీయొదద్కు రావలెనని యుంటిమి; పౌలను నేను 

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

వచనము 17 

గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును తపిప్ంచునటుల్ 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 
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ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:12 => అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళల్కూడదు, ఆ పర్జలను 

శపింపకూడదు, వారు ఆశీరవ్దింపబడినవారు అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

1 సమూయేలు 3:8 => యెహోవా మూడవ మారు సమూయేలును పిలువగా అతడు లేచి ఏలీ 

దగగ్రకు పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివే; యిదిగో వచిచ్తిననగా, ఏలీ యెహోవా ఆ బాలుని 

పిలిచెనని గర్హించి 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 
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మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

వచనము 18 

ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

యోబు 36:15 => శర్మపడువారిని వారికి కలిగిన శర్మవలన ఆయన విడిపించును. బాధవలన 

వారిని విధేయులుగా చేయును. 

2 సమూయేలు 7:27 => ఇశార్యేలీయుల దేవా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సంతానము 

కలుగజేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు తెలియపరచితివి గనుక ఈలాగున నీతో మనవి 

చేయుటకై నీ దాసుడనైన నాకు ధైరయ్ము కలిగెను. 

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  
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యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 48:8 => అవి నీకు వినబడనే లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పూరవ్మునుండి నీ చెవి 

తెరువబడనేలేదు నీవు అపనమమ్కసుథ్డవై నీ తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని తిరుగుబాటు 

చేయువాడవని అనిపించుకొంటివని నాకు తెలియును.  

యెషయా 50:5 => పర్భువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుదిధ్ పుటిట్ంపగా నేను ఆయనమీద 

తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను తొలగిపోలేదు.  

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

నెహెమాయ్ 9:38 => వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను 

అధికారము చూపు చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 
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నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

1 సమూయేలు 9:15 => సౌలు అచచ్టికి రేపు వచుచ్నని యెహోవా సమూయేలునకు తెలియజేసెను. 

1 సమూయేలు 22:8 => మీరెందుకు నామీద కుటర్ చేయుచునాన్రు? నా కుమారుడు యెషష్యి 

కుమారునితో నిబంధన చేసిన సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియజేయలేదే. నేడు జరుగునటుల్ నా 

కొరకు పొంచియుండునటుల్గా నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమితత్ము మీలో 

ఎవనికిని చింతలేదే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

వచనము 19 
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వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు కలుగుటవలనను వాడు 

శిక్షణము నొందును 

యోబు 17:11 => నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ 

భంగమాయెను. 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

హోషేయ 2:6 => ముండల్ కంచె దాని మారగ్ములకు అడ డ్ము వేయుదును; దాని మారగ్ములు దానికి 

కనబడకుండ గోడ కటుట్దును. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 
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ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

వచనము 20 

రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 
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2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

కీరత్నలు 86:13 => పర్భువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు 

అగాధమునుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 28:8 => నినున్ పాతాళములో పడవేతురు, సముదర్ములో మునిగి చచిచ్నవారివలెనే 

నీవు చతుత్వు. 

యోవేలు 2:8 => ఒకదానిమీద ఒకటి తొర్కుక్లాడక అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి 

ఆయుధములమీద పడినను తోర్వ విడువవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 
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వచనము 21 

వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన యెముకలు పైకి 

పొడుచుకొని వచుచ్ను 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:5 => ఒకడు తన కుమారుని ఎటుల్ శికిష్ంచెనో అటే ల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్ శికిష్ంచువాడని నీవు తెలిసికొని 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:71 => నేను నీ కటట్డలను నేరుచ్కొనునటుల్ శర్మనొంది యుండుట నాకు మేలాయెను. 

యెషయా 27:9 => కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున పార్యశిచ్తత్ము చేయబడును 

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 
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యోబు 7:4 => ఎపుప్డు లేచెదనా? రాతిర్ యెపుప్డు గతించునా? అని యనుకొందును. 

తెలల్వారువరకు ఇటు ఆటు పొరలుచు ఆయాసపడుదును. 

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 

యోబు 30:17 => రాతిర్వేళను నా యెముకలు నాలో విరుగగొటట్బడునటుల్నన్వి ననున్ బాధించు 

నొపుప్లు నిదర్పోవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

కీరత్నలు 38:1 => యెహోవా, కోపోదేర్కముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము. నీ ఉగర్తచేత ననున్ 

శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 

కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 
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కీరత్నలు 38:8 => నేను సొమమ్సిలిల్ బహుగా నలిగియునాన్ను నా మనోవేదననుబటిట్ కేకలు 

వేయుచునాన్ను 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెషయా 37:13 => హమాతు రాజు ఏమాయెను? అరాప్దు రాజును సెపరవ్యీము హేన ఇవావ్ 

అను పటట్ణముల రాజులును ఏమైరి? అని వార్సిరి 

2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

యోబు 14:22 => తమమటుట్కు తామే శరీరమునందు నొపిప్ నొందుదురు తమమటుట్కు తామే 

పార్ణమునందు దుఃఖపడుదురు. 

యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 30:3 => యెహోవా, పాతాళములోనుండి నా పార్ణమును లేవదీసితివి నేను గోతిలోనికి 

దిగకుండ నీవు ననున్ బర్దికించితివి.  

కీరత్నలు 31:9 => యెహోవా, నేను ఇరుకున పడియునాన్ను, ననున్ కరుణింపుము విచారమువలన 

నా కనున్ కీష్ణించుచునన్ది నా పార్ణము, నా దేహము కీష్ణించుచునన్వి.  
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కీరత్నలు 35:10 => అపుప్డు యెహోవా నీవంటివాడెవడు? మించిన బలముగలవారి చేతినుండి 

దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి దీనులను దరిదుర్లను విడిపించువాడవు నీవే అని నా 

యెముకలనిన్యు చెపుప్కొనును.  

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

కీరత్నలు 107:18 => భోజనపదారథ్ములనిన్యు వారి పార్ణమునకు అసహయ్మగును వారు 

మరణదావ్రములను సమీపించుదురు. 

యెషయా 38:16 => పర్భువా, వీటివలన మనుషుయ్లు జీవించుదురు వీటివలననే నా ఆతమ్ 

జీవించుచునన్ది నీవు ననున్ బాగుచేయుదువు ననున్ జీవింపజేయుదువు 

మీకా 6:13 => కాబటిట్ నీవు బాగుపడకుండ నేను నీ పాపములనుబటిట్ నినున్ పాడుచేసి మొతుత్దును. 

వచనము 22 

వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు సమీపించును. 

కీరత్నలు 107:17 => బుదిధ్హీనులు తమ దుషట్పర్వరత్న చేతను తమ దోషము చేతను బాధ 

తెచుచ్కొందురు. 

కీరత్నలు 107:18 => భోజనపదారథ్ములనిన్యు వారి పార్ణమునకు అసహయ్మగును వారు 

మరణదావ్రములను సమీపించుదురు. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 
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యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడ డ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

ఆమోసు 5:11 => దోష నివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు 

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

వచనము 23 

నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో ఘనుడగు ఒకడు 

వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

యోబు 13:28 => మురిగి కీష్ణించుచునన్ వానిచుటుట్ చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువంటివాని చుటుట్ 

గిఱిగీసి వానిని కనిపెటుట్చునాన్వు. 

యోబు 14:20 => నీవు వారిని ఎలల్పుప్డు గెలుచుచునాన్వు గనుక వారు గతించిపోవుదురు నీవు 

వారికి ముఖవికారము కలుగజేసి వారిని వెళల్గొటుట్చునాన్వు. 

యోబు 14:22 => తమమటుట్కు తామే శరీరమునందు నొపిప్ నొందుదురు తమమటుట్కు తామే 

పార్ణమునందు దుఃఖపడుదురు. 

యోబు 19:20 => నా యెముకలు నా చరమ్ముతోను నా మాంసముతోను అంటుకొనియునన్వి 

దంతముల అసిథ్చరమ్ము మాతర్ము నాకు మిగిలింపబడియునన్ది 
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కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

కీరత్నలు 102:3 => పొగ యెగిరిపోవునటుల్గా నా దినములు తరిగిపోవుచునన్వి పొయిలోనిది 

కాలిపోయినటుల్ నా యెముకలు కాలిపోయియునన్వి. 

కీరత్నలు 102:4 => ఎండదెబబ్కు వాడిన గడిడ్వలె నా హృదయము వాడిపోయియునన్ది భోజనము 

చేయుటకే నేను మరచిపోవుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 102:5 => నా మూలుగ్ల శబద్మువలన నా యెముకలు నా దేహమునకు 

అంటుకొనిపోయినవి. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 
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విలాపవాకయ్ములు 4:8 => అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో 

చూచువారు వారిని గురుతు పటట్జాలరు. వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు అంటుకొనియునన్ది అది 

యెండి కఱఱ్వంటిదాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

వచనము 24 

దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని విడిపించును 

పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

యోబు 7:7 => నా జీవము వటిట్ ఊపిరియే అని జాఞ్పకము చేసికొనుము. నా కనున్ ఇకను మేలు 

చూడదు. 

యోబు 17:1 => నా పార్ణము సమసిపోయెను నా దినములు తీరెను సమాధి నా నిమితత్ము 

సిదధ్మైయునన్ది. 

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో 

నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణాధారమేది? నా నిరీక్షణ యెవనికి కనబడును? 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 30:3 => యెహోవా, పాతాళములోనుండి నా పార్ణమును లేవదీసితివి నేను గోతిలోనికి 

దిగకుండ నీవు ననున్ బర్దికించితివి.  
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కీరత్నలు 88:3 => నేను ఆపదలతో నిండియునాన్ను నా పార్ణము పాతాళమునకు 

సమీపించియునన్ది. 

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 

కీరత్నలు 88:5 => చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియునన్ హతులలో 

ఒకనివలె అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని వారు నీచేతిలోనుండి తొలగిపోయియునాన్రు 

గదా. 

యెషయా 38:10 => నా దినముల మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళదావ్రమున పోవలసివచెచ్ను. 

నా ఆయుశేశ్షము పోగొటుట్కొనియునాన్ను. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

నిరగ్మకాండము 12:23 => యెహోవా ఐగుపీత్యులను హతము చేయుటకు దేశ సంచారము 

చేయుచు, దావ్రబంధపు పైకమిమ్మీదను రెండు నిలువుకముమ్లమీదను ఉనన్ రకత్మును చూచి 

యెహోవా ఆ తలుపును దాటిపోవును; మిముమ్ హతము చేయుటకు మీ యిండల్లోనికి సంహారకుని 

చొరనియయ్డు. 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 
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1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదో ద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 86:13 => పర్భువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు 

అగాధమునుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు. 

వచనము 25 

అపుప్డు వాని మాంసము బాలుర మాంసముకనన్ ఆరోగయ్ముగా నుండును. వానికి తన చినన్నాటి సిథ్తి 

తిరిగి కలుగును. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 
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1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

హెబీర్యులకు 12:8 => కుమాళల్యిన వారందరు శిక్షలో పాలుపొందుచునాన్రు, మీరు 

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  
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యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

పర్సంగి 7:28 => అదేదనగా వెయియ్ మంది పురుషులలో నేనొకని చూచితిని గాని అంతమంది 

సతరీలలో ఒకతెను చూడలేదు. 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:12 => దేవుడు ఏ మాతర్మును దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు నాయ్యము తపప్డు. 

యోబు 35:14 => ఆయనను చూడలేనని నీవు చెపిప్నను వాయ్జెయ్ము ఆయన యెదుటనే యునన్ది, 

ఆయన నిమితత్ము నీవు కనిపెటట్వలెను. 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

యోబు 36:9 => అపుప్డు వారు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని ఆయన వారి వారి కారయ్ములను వారి 

వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  
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యోబు 36:12 => వారు ఆలకింపనియెడల వారు బాణములచేత కూలి నశించెదరు. జాఞ్నములేక 

చనిపోయెదరు. 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

కీరత్నలు 119:75 => యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్త గలవాడవై నీవు ననున్ 

శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:22 => యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాతస్లయ్త యెడతెగక నిలుచునది 

గనుక మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.  

విలాపవాకయ్ములు 3:23 => అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాతస్లయ్త పుటుట్చునన్ది నీవు 

ఎంతైన నమమ్దగినవాడవు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:41 => ఆకాశమందునన్ దేవునితటుట్ మన హృదయమును మనచేతులను 

ఎతిత్కొందము. 
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యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 18:26 => నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసినయెడల అతడు దానినిబటిట్ 

మరణమునొందును; తాను పాపము చేయుటనుబటిట్యేగదా అతడు మరణమునొందును? 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 107:20 => ఆయన తన వాకుక్ను పంపి వారిని బాగుచేసెను ఆయన వారు పడిన 

గుంటలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 
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వచనము 26 

వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు ఆయన ముఖము 

చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 33:19 => ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా 

అను నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 
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హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 30:9 => మనున్ నినున్ సుత్తించునా? నీ సతయ్మునుగూరిచ్ అది వివరించునా? 

కీరత్నలు 30:10 => యెహోవా, ఆలకింపుము ననున్ కరుణింపుము యెహోవా, నాకు సహాయుడవై 

యుండుము 
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కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 30:12 => నీవు నా గోనెపటట్ విడిపించి, సంతోషవసత్రము ననున్ ధరింపజేసియునాన్వు 

యెహోవా నా దేవా, నితయ్ము నేను నినున్ సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 71:3 => నేను నితయ్ము చొచుచ్నటుల్ నాకు ఆశర్యదురగ్ముగా ఉండుము నా శైలము నా 

దురగ్ము నీవే నీవు ననున్ రకిష్ంప నిశచ్యించియునాన్వు.  

కీరత్నలు 86:13 => పర్భువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు 

అగాధమునుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు. 

యెషయా 38:17 => మికుక్టమైన ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలుగుటకు కారణమాయెను నీ 

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

యెషయా 38:18 => పాతాళమున నీకు సుత్తి కలుగదు మృతి నీకు కృతజఞ్తాసుత్తి చెలిల్ంపదు 

సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సతయ్మును ఆశర్యించరు. 

యెషయా 38:19 => సజీవులు, సజీవులే గదా నినున్ సుత్తించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై 

నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. తండుర్లు కుమారులకు నీ సతయ్మును తెలియజేతురు యెహోవా ననున్ 

రకిష్ంచువాడు  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడా డ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 
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కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:49 => అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన 

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 
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జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

యోబు 33:30 => కూపములోనుండి వారిని మరల రపిప్ంపవలెనని మానవులకొరకు రెండు 

సారులు మూడు సారులు ఈ కిర్యలనిన్టిని దేవుడు చేయువాడైయునాన్డు. 

యోబు 36:18 => నీకు కోర్ధము పుటుట్చునన్ది గనుక నీవు ఒకవేళ తిరసాక్రము చేయుదువేమో 

జాగర్తత్పడుము నీవు చేయవలసిన పార్యశిచ్తత్ము గొపప్దని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగర్తత్పడుము.  

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

మారుక్ 5:29 => వెంటనే ఆమె రకత్ధార కటెట్ను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని 

గర్హించుకొనెను. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  
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ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

వచనము 27 

అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి 

నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు చేయబడలేదు 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:7 => మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 

యెహోషువ 14:10 => యెహోవా చెపిప్నటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆ మాట సెలవిచిచ్నపప్టి నుండి 

ఇశార్యేలీయులు అరణయ్ములో నడచిన యీ నలువది ఐదు ఏండుల్ ఆయన ననున్ సజీవునిగా 

కాపాడియునాన్డు; ఇదిగో నేనిపుప్డు ఎనబదియయిదేండల్ వాడను. 

యెహోషువ 14:11 => మోషే ననున్ పంపిననాడు నాకెంత బలమో నేటివరకు నాకంత బలము. 

యుదధ్ము చేయుటకు గాని వచుచ్చు పోవుచునుండుటకు గాని నాకెపప్టియటుల్ బలమునన్ది. 

కీరత్నలు 103:5 => పకిష్రాజు యౌవనమువలె నీ యౌవనము కొర్తత్దగుచుండునటుల్ మేలుతో నీ 

హృదయమును తృపిత్పరచుచునాన్డు  

హోషేయ 2:15 => అకక్డనుండి దానిని తోడుకొనివచిచ్ దానికి దార్క్షచెటల్నితుత్ను; ఆకోరు (శర్మగల) 

లోయను నిరీక్షణ దావ్రముగా చేసెదను, బాలయ్మున ఐగుపుత్ దేశములోనుండి అది వచిచ్నపుప్డు నా 

మాట వినినటుల్ 
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ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

మారుక్ 5:29 => వెంటనే ఆమె రకత్ధార కటెట్ను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని 

గర్హించుకొనెను. 

వచనము 28 

కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా జీవము వెలుగును 

చూచుచునన్ది.  

2 రాజులు 20:2 => అతడు తన ముఖము గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

2 రాజులు 20:4 => యెషయా నడిమిశాలలోనుండి అవతలకు వెళల్కమునుపే యెహోవా వాకుక్ 

అతనికి పర్తయ్క్షమై ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 6:1 => యెహోవా, నీ కోపముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము నీ ఉగర్తతో ననున్ శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 

కీరత్నలు 6:4 => యెహోవా, తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 6:5 => మరణమైనవారికి నినున్గూరిచ్న జాఞ్పకము లేదు పాతాళములో ఎవరు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు?  

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 6:7 => విచారముచేత నా కనున్లు గుంటలు పడుచునన్వి నాకు బాధ కలిగించువారిచేత 

అవి చివికియునన్వి. 

కీరత్నలు 6:8 => యెహోవా నా రోదన ధవ్ని వినియునాన్డు పాపము చేయువారలారా, మీరందరు 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

కీరత్నలు 6:9 => యెహోవా నా వినన్పము ఆలకించియునాన్డు యెహోవా నా పార్రథ్న 

నంగీకరించును. 

కీరత్నలు 28:1 => యెహోవా, నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నా ఆశర్యదురగ్మా, మౌనముగా 

ఉండక నా మనవి ఆలకింపుము నీవు మౌనముగా నుండినయెడల నేను సమాధిలోనికి దిగువారివలె 

అగుదును.  
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కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

కీరత్నలు 28:6 => యెహోవా నా విజాఞ్పనధవ్ని ఆలకించియునాన్డు ఆయనకు సోత్తర్ము కలుగును 

గాక. 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

కీరత్నలు 30:8 => యెహోవా, నీకే మొఱఱ్పెటిట్తిని నా పర్భువును బతిమాలుకొంటిని. నేను గోతిలోనికి 

దిగినయెడల నా పార్ణమువలన ఏమి లాభము?  

కీరత్నలు 30:9 => మనున్ నినున్ సుత్తించునా? నీ సతయ్మునుగూరిచ్ అది వివరించునా? 

కీరత్నలు 30:10 => యెహోవా, ఆలకింపుము ననున్ కరుణింపుము యెహోవా, నాకు సహాయుడవై 

యుండుము 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 41:8 => కుదురని రోగము వానికి సంభవించియునన్ది వాడు ఈ పడక విడిచి తిరిగి 

లేవడని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

కీరత్నలు 41:10 => యెహోవా, ననున్ కరుణించి లేవనెతుత్ము అపుప్డు నేను వారికి పర్తికారము 

చేసెదను. 

కీరత్నలు 41:11 => నా శతుర్వు నామీద ఉలల్సింపక యుండుట చూడగా నేను నీకు ఇషుట్డనని 

తెలియనాయెను. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 
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కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

కీరత్నలు 116:5 => యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్త గలవాడు. 

కీరత్నలు 116:6 => యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కుర్ంగియుండగా ఆయన ననున్ 

రకిష్ంచెను. 

యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 
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యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

యోనా 2:5 => పార్ణాంతము వచుచ్నంతగా జలములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి, సముదార్గాధము 

ననున్ ఆవరించియునన్ది. సముదర్పు నాచు నా తలకు చుటుట్కొనియునన్ది. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

యోనా 2:7 => కూపములోనుండి నా పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను యెహోవాను జాఞ్పకము 

చేసికొంటిని; నీ పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి వచెచ్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  
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కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 4:7 => వారి ధానయ్ దార్కాష్రసములు విసత్రించిన నాటి సంతోషముకంటె అధికమైన 

సంతోషము నీవు నా హృదయములో పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

కీరత్నలు 67:1 => భూమిమీద నీ మారగ్ము తెలియబడునటుల్ను అనయ్జనులందరిలో నీ రక్షణ 

తెలియబడునటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

1 సమూయేలు 26:23 => యెహోవా ఈ దినము నినున్ నాకు అపప్గించినను నేను యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందినవానిని చంపనొలల్క పోయినందున ఆయన నా నీతిని నా విశావ్సయ్తను చూచి నాకు 

పర్తిఫలము దయచేయును. 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 
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సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

కీరత్నలు 119:135 => నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కటట్డలను నాకు 

బోధింపుము. 

యోహాను 14:8 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ పర్భువా, తండిర్ని మాకు కనబరచుము, మాకంతే చాలునని 

ఆయనతో చెపప్గా 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 
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పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

వచనము 29 

ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత వెలిగింపబడునటుల్ 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 
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లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 
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కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 
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కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 119:128 => నీ ఉపదేశములనిన్యు యథారథ్ములని నేను వాటిని మనిన్ంచుచునాన్ను 

అబదధ్మారగ్ములనిన్యు నా కసహయ్ములు. 

రోమీయులకు 7:12 => కాబటిట్ ధరమ్శాసత్రము పరిశుదధ్మైనది, ఆజఞ్ కూడ పరిశుదధ్మైనదియు 

నీతిగలదియు ఉతత్మమైనదియునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 7:13 => ఉతత్మమైనది నాకు మరణకరమాయెనా? అటల్నరాదు. అయితే పాపము 

ఉతత్మమైన దాని మూలముగా నాకు మరణము కలుగజేయుచు, పాపము పాపమైనటుట్ అగుపడు 

నిమితత్ము, అనగా పాపము ఆజఞ్ మూలముగా అతయ్ధిక పాపమగు నిమితత్ము, అది నాకు 

మరణకరమాయెను. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:16 => ఇచఛ్యింపనిది నేను చేసినయెడల ధరమ్శాసత్రము శేర్షఠ్మైనదైనటుట్ 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 
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రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

నిరగ్మకాండము 2:25 => దేవుడు ఇశార్యేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

లేవీయకాండము 5:5 => కాబటిట్ అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు ఆ 

విషయమందే తాను చేసిన పాపమును ఒపుప్కొని 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

యెహోషువ 7:20 => ఆకాను యెహోషువతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా 

నేను పాపము చేసినది నిజము. 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 
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1 సమూయేలు 7:6 => వారు మిసాప్లో కూడుకొని నీళుల్ చేది యెహోవా సనిన్ధిని కుమమ్రించి ఆ 

దినము ఉపవాసముండి యెహోవా దృషిట్కి మేము పాపాతుమ్లమని ఒపుప్కొనిరి. మిసాప్లో సమూయేలు 

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => వారు చెరకుపోయిన దేశమందు బుదిధ్ తెచుచ్కొని మనసుస్ 

తిర్పుప్కొని మేము పాపము చేసితివిు, దోషులమైతివిు, భకిత్హీనముగా నడచితివిు అని ఒపుప్కొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 38:18 => నా దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను నా పాపమునుగూరిచ్ 

విచారపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 51:3 => నా అతికర్మములు నాకు తెలిసేయునన్వి నా పాపమెలల్పుప్డు నాయెదుట నునన్ది. 
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యిరిమ్యా 3:21 => ఆలకించుడి, చెటుల్లేని మెటట్లమీద ఒక సవ్రము వినబడుచునన్ది; ఆలకించుడి, 

తాము దురామ్రుగ్లై తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచినదానినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులు చేయు రోదన 

విజాఞ్పనములు వినబడుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 14:20 => యెహోవా, మా దురామ్రగ్తను మా పితరుల దోషమును మేము 

ఒపుప్కొనుచునాన్ము; నీకు విరోధముగా పాపము చేసియునాన్ము. 

యిరిమ్యా 24:6 => వారికి మేలు కలుగునటుల్ నేను వారిమీద దృషిట్యుంచుచు, ఈ దేశమునకు 

వారిని మరల తీసికొనివచిచ్, పడగొటట్క వారిని కటెట్దను, పెలల్గింపక వారిని నాటెదను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:20 => యెహోవా, దృషిట్ంచుము నాకు ఇబబ్ంది కలిగెను నా అంతరంగము 

కోష్భిలుల్చునన్ది నేను చేసిన గొపప్ దోర్హమునుబటిట్ నా గుండె నా లోపల కొటుట్కొనుచునన్ది వీధులలో 

ఖడగ్ము జననషట్ము చేయుచునన్ది ఇండల్లో నానా మరణకర వాయ్ధులునన్వి.  

విలాపవాకయ్ములు 3:42 => మేము తిరుగుబాటు చేసినవారము దోర్హులము నీవు మముమ్ను 

క్షమింపలేదు. 

యెహెజేక్లు 18:23 => దుషుట్లు మరణము నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము కలుగునా? 

వారు తమ పర్వరత్నను దిదుద్కొని బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

హోషేయ 14:8 => ఎఫార్యిమూ బొమమ్లతో నాకిక నిమితత్మేమి? నేనే ఆలకించుచునాన్ను, నేనే 

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 
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యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 22:61 => అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెపిప్నది నాకు తెలియదనెను. అతడింకను 

మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 
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1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

వచనము 30 

కూపములోనుండి వారిని మరల రపిప్ంపవలెనని మానవులకొరకు రెండు సారులు మూడు సారులు ఈ 

కిర్యలనిన్టిని దేవుడు చేయువాడైయునాన్డు. 

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడ డ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

యెషయా 38:17 => మికుక్టమైన ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలుగుటకు కారణమాయెను నీ 

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

యెషయా 38:18 => పాతాళమున నీకు సుత్తి కలుగదు మృతి నీకు కృతజఞ్తాసుత్తి చెలిల్ంపదు 

సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సతయ్మును ఆశర్యించరు. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 
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పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

యోబు 3:9 => అందులో సంధయ్వేళను పర్కాశించు నక్షతర్ములకు అంధకారము కముమ్ను గాక 

వెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక 

యోబు 3:16 => అకాల సంభవమై కంటబడకయునన్ పిండమువంటివాడనై లేకపోయియుందును. 

వెలుగు చూడని బిడ డ్లవలె లేకపోయియుందును. 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

కీరత్నలు 49:19 => అతడు తన పితరుల తరమునకు టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును 

వెలుగుచూడరు. 

యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోహాను 11:9 => అందుకు యేసు పగలు పండెర్ండు గంటలునన్వి గదా, ఒకడు పగటివేళ 

నడిచినయెడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనుక తొటుర్పడడు. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 
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లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => వారు చెరకుపోయిన దేశమందు బుదిధ్ తెచుచ్కొని మనసుస్ 

తిర్పుప్కొని మేము పాపము చేసితివిు, దోషులమైతివిు, భకిత్హీనముగా నడచితివిు అని ఒపుప్కొని 

యోబు 33:30 => కూపములోనుండి వారిని మరల రపిప్ంపవలెనని మానవులకొరకు రెండు 

సారులు మూడు సారులు ఈ కిర్యలనిన్టిని దేవుడు చేయువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 28:1 => యెహోవా, నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నా ఆశర్యదురగ్మా, మౌనముగా 

ఉండక నా మనవి ఆలకింపుము నీవు మౌనముగా నుండినయెడల నేను సమాధిలోనికి దిగువారివలె 

అగుదును.  

కీరత్నలు 30:3 => యెహోవా, పాతాళములోనుండి నా పార్ణమును లేవదీసితివి నేను గోతిలోనికి 

దిగకుండ నీవు ననున్ బర్దికించితివి.  

కీరత్నలు 86:13 => పర్భువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు 

అగాధమునుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 107:20 => ఆయన తన వాకుక్ను పంపి వారిని బాగుచేసెను ఆయన వారు పడిన 

గుంటలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 
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పర్సంగి 11:7 => వెలుగు మనోహరమైనది, సూరుయ్ని చూచుట కనున్లకింపుగా నునన్ది. 

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 24:6 => వారికి మేలు కలుగునటుల్ నేను వారిమీద దృషిట్యుంచుచు, ఈ దేశమునకు 

వారిని మరల తీసికొనివచిచ్, పడగొటట్క వారిని కటెట్దను, పెలల్గింపక వారిని నాటెదను. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:42 => మేము తిరుగుబాటు చేసినవారము దోర్హులము నీవు మముమ్ను 

క్షమింపలేదు. 

యెహెజేక్లు 18:23 => దుషుట్లు మరణము నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము కలుగునా? 

వారు తమ పర్వరత్నను దిదుద్కొని బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 28:8 => నినున్ పాతాళములో పడవేతురు, సముదర్ములో మునిగి చచిచ్నవారివలెనే 

నీవు చతుత్వు. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 
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మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

వచనము 31 

యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను మాటలాడెదను. 
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యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షుఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  
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యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

వచనము 32 

చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము మాటలాడుము, నీవు 

నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱఱ్ ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 118:17 => నేను చావను సజీవుడనై యెహోవా కిర్యలు వివరించెదను. 

కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

కీరత్నలు 56:13 => నేను నీకు మొర్కుక్కొనియునాన్ను నేను నీకు సుత్తియాగముల నరిప్ంచెదను. 

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 
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యెషయా 38:17 => మికుక్టమైన ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలుగుటకు కారణమాయెను నీ 

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

ఎజార్ 9:8 => అయితే ఇపుప్డు మా దేవుడు మా నేతర్ములకు వెలుగిచిచ్, మా దాసయ్ములో మముమ్ను 

కొంచెము తెపప్రిలల్జేయునటుల్గాను, మాలో ఒక శేషము ఉండనిచిచ్నటుల్గాను, తన పరిశుదధ్సథ్లమందు 

మముమ్ను సిథ్ రపరచునటుల్గాను , మా దేవుడైన యెహోవా కొంతమటుట్కు మాయెడల 

దయచూపియునాన్డు. 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

కీరత్నలు 23:3 => నా పార్ణమునకు ఆయన సేదదీరుచ్చునాన్డు తన నామమునుబటిట్ 

నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 27:13 => సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుదుననన్ నమమ్కము నాకు 

లేనియెడల నేనేమవుదును? యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము  

కీరత్నలు 49:19 => అతడు తన పితరుల తరమునకు టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును 

వెలుగుచూడరు. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

పర్సంగి 11:7 => వెలుగు మనోహరమైనది, సూరుయ్ని చూచుట కనున్లకింపుగా నునన్ది. 

Page  of 1695 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

వచనము 33 

మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము 

బోధించెదను.  

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 

యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

యోబు 29:22 => నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారుమాట పలుకకుండిరి. గుతుత్లు 

గుతుత్లుగా నా మాటలు వారిమీద పడెను. 

యోబు 36:2 => కొంతసేపు ననున్ ఓరుచ్కొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా 

దేవుని పక్షముగా నేనింకను మాటలాడవలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 14:30 => అయితే కూరుచ్నన్ మరియొకనికి ఏదైనను బయలుపరచబడినయెడల 

మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను. 
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వచనము 1 

అపుప్డు ఎలీహు మరల ఈలాగు చెపప్సాగెను 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 22:5 => నీ చెడుతనము గొపప్ది కాదా? నీ దోషములు మితిలేనివి కావా? 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 13:19 => నాతో వాయ్జెయ్మాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను 

నోరుమూసికొని పార్ణము విడిచెదను. 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 
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యోబు 34:33 => నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? 

నేను కాదు నీవే నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 

వచనము 2 

జాఞ్నులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగుగ్డి 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

వచనము 3 

అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 4 

నాయ్యమైనదేదో విచారించి చూతము రండి మేలైనదేదో మనంతట మనము విచారించి తెలిసికొందము 

రండి. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 15:17 => నా మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతును నేను చూచినదానిని నీకు 

వివరించెదను. 

యోబు 21:2 => నా మాట మీరు జాగర్తత్గా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు పర్తిగా 

నుండుగాక. 

యోబు 33:1 => యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:34 => వివేచన గలవారు జాఞ్నముగలిగి నా మాట వినువారు నాతో నీలాగు పలుకుదురు 

వచనము 5 

నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 6:30 => నా నోట అనాయ్యముండునా? దురామ్రగ్త రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా? 
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యోబు 12:11 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంపదా? 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

యోబు 33:2 => ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది. 

యోబు 6:6 => ఉపుప్లేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా? గుర్డుడ్లోని తెలుపులో రుచికలదా? 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

వచనము 6 

నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను తిరుగుబాటు 

చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:30 => అపుప్డు దాని చూచినవారందరు, ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశములో 

నుండి వచిచ్న దినము మొదలుకొని నేటివరకు ఈలాటిపని జరుగుటయైనను వినబడుటయైనను లేదు; 

మీరు ఇది మనసుస్కు తెచుచ్కొని దీనినిబటిట్ ఆలోచనచేసి దీనినిగూరిచ్ మాటలాడుడని ఒకరితో నొకరు 

చెపుప్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:7 => ఇదిగో ఇశార్యేలీయులారా, యికక్డనే మీరందరు కూడియునాన్రు, ఈ 

సంగతినిగూరిచ్ ఆలోచన చేసి చెపుప్డనెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:4 => కాబటిట్ యీ జీవన సంబంధమైన వాయ్జెయ్ములు మీకు కలిగినయెడల 

వాటిని తీరుచ్టకు సంఘములో తృణీకరింపబడినవారిని కూరుచ్ండబెటుట్దురా? 

1 కొరిందీయులకు 6:5 => మీకు సిగుగ్ రావలెనని చెపుప్చునాన్ను. ఏమి? తన సహోదరుల మధయ్ను 

వాయ్జెయ్ము తీరచ్గల బుదిధ్మంతుడు మీలో ఒకడైనను లేడా?  

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 
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యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యోహాను 7:24 => వెలిచూపునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్క నాయ్యమైన తీరుప్ తీరుచ్డనెను. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

యోబు 34:34 => వివేచన గలవారు జాఞ్నముగలిగి నా మాట వినువారు నాతో నీలాగు పలుకుదురు 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

వచనము 7 

యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము చేయుచునాన్డు. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  
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యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 32:1 => యోబు తన దృషిట్యందు తాను నీతిమంతుడై యునాన్డని ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

తెలిసికొని అతనికి పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ట చాలించిరి. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 
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యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

వచనము 8 

అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి ఆయెను. 

యోబు 27:4 => నిశచ్యముగా నా పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదు నా నాలుక మోసము 

నుచచ్రించుటలేదు. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 
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యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యిరిమ్యా 15:18 => నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైనదాయెను? 

అది సవ్సథ్త నొందకపోనేల? నిశచ్యముగా నీవు నాకు ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని 

జలములవవుదువా?  

యిరిమ్యా 30:15 => నీ గాయముచేత నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన నొపిప్ నివారణ కాదు; నీ 

పాపములు విసత్రించినందున నీ దోషములనుబటిట్ నేను నినున్ ఈలాగు చేయుచునాన్ను. 

వచనము 9 

నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము కాదని అతడు 

చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 
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యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 19:28 => వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును 

జురుర్కొనును. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

వచనము 10 

విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము చేయుట అసంభవము. 

సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 
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కీరత్నలు 73:12 => ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్ 

చేసికొందురు. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

కీరత్నలు 73:15 => ఈలాగు ముచచ్టింతునని నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును 

మోసపుచిచ్నవాడ నగుదును. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషుట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషుట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 35:4 => నీతోను నీతో కూడనునన్ నీ సహవాసులతోను నేను వాదమాడెదను. 

యోబు 36:17 => దుషుట్ల తీరుప్ నీలో పూరిత్గా కనబడుచునన్ది నాయ్యవిమరశ్యు తీరుప్ను 

కూడుకొనియునన్వి. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 
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మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

వచనము 11 

నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి మారగ్ములనుబటిట్ 

వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

యోబు 9:22 => కావున యథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని 

నశింపజేయుచునాన్డని నేను వాదించుచునాన్ను. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరోద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

యోబు 9:30 => నేను హిమముతో ననున్ కడుగుకొనినను సబుబ్తో నాచేతులు కడుగుకొనినను 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 
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యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

మలాకీ 3:14 => దేవునిసేవ చేయుట నిషఫ్లమనియు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద 

నేను నినెన్కిక్ంచెదను నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ యనుభవములో ఉంచెదను యెహోవా 

సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.  

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 
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వచనము 12 

దేవుడు ఏ మాతర్మును దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు నాయ్యము తపప్డు. 

యోబు 34:2 => జాఞ్నులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగుగ్డి 

యోబు 34:3 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 

యోబు 34:34 => వివేచన గలవారు జాఞ్నముగలిగి నా మాట వినువారు నాతో నీలాగు పలుకుదురు 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 36:23 => ఆయనకు మారగ్ము నియమించినవాడెవడు? నీవు దురామ్రగ్పు పనులు 

చేయుచునాన్వని ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును? 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 92:15 => వారు ముసలితనమందు ఇంక చిగురుపెటుట్చుందురు సారము కలిగి 

పచచ్గానుందురు. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

Page  of 1713 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

జెఫనాయ్ 3:5 => అయితే నాయ్యము తీరుచ్ యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన అకర్మము 

చేయువాడు కాడు, అనుదినము తపప్కుండ ఆయన నాయ్యవిధులను బయలుపరచును, ఆయనకు 

రహసయ్మైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

వచనము 13 

ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటెట్నా? ఎవడైన సరవ్పర్పంచ భారమును ఆయన 

కపప్గించెనా? 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 
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సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 33:17 => అయినను నీ జనులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని 

యనుకొందురు; అయితే వారి పర్వరత్నయే గదా అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 33:18 => నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి, పాపము చేసినయెడల ఆ పాపమునుబటిట్ 

అతడు మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 33:19 => మరియు దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడిచి నీతినాయ్యములను 

అనుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:20 => యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  
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పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 

యోబు 34:33 => నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? 

నేను కాదు నీవే నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

వచనము 14 

ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను తనయొదద్కు తిరిగి 

తీసికొనినయెడల 

కీరత్నలు 11:7 => యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని పేర్మించువాడు యథారథ్వంతులు ఆయన 

ముఖదరశ్నము చేసెదరు. 
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కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

సామెతలు 17:7 => అహంకారముగా మాటలాడుట బుదిధ్లేనివానికి తగదు అబదధ్మాడుట అధిపతికి 

బొతిత్గా తగదు. 

వచనము 15 

శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

యోబు 36:23 => ఆయనకు మారగ్ము నియమించినవాడెవడు? నీవు దురామ్రగ్పు పనులు 

చేయుచునాన్వని ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును? 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 
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యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోబు 38:14 => ముదర్వలన మంటికి రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము 

మారుప్నొందును విచితర్మైన పనిగల వసత్రమువలె సమసత్మును కనబడును.  

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

యోబు 38:18 => భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసినయెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 
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యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

యోబు 38:30 => జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 

యోబు 38:31 => కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 

యోబు 38:32 => వాటి వాటి కాలములలో నక్షతర్రాసులను వచుచ్నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ 

నక్షతర్ములను వాటి ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 
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యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళి ల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

యోబు 38:38 => ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను 

ఆకాశపు కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 
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సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

సామెతలు 8:24 => పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

సామెతలు 8:26 => భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేలమటిట్ని రవంతయు 

సృషిట్ంపకమునుపు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

సామెతలు 8:30 => నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై అనుదినము సంతోషించుచు నితయ్ము ఆయన 

సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 

యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 
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రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

యోబు 37:15 => దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని యెటుల్ తీరామ్నము చేయునో నీకు 

తెలియునా? 

వచనము 16 

కావున దీని విని వివేచించుము నా మాటల నాలకింపుము. 

యోబు 7:17 => మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ 

నిలుపనేల?  

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

యెషయా 24:22 => చెరపటట్పడినవారు గోతిలో చేరచ్బడునటుల్గా వారు చేరచ్బడి చెరసాలలో 

వేయబడుదురు బహుదినములైన తరువాత వారు దరిశ్ంపబడుదురు. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

1 రాజులు 17:17 => అటు తరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై 

పార్ణము నిలువజాలనంత వాయ్ధిగలవాడాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

యెషయా 40:15 => జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తార్సుమీది 

ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి ఎగురు సూక్షమ్ రేణువులవలె నునన్వి.  

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  
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యెషయా 57:16 => నేను నితయ్ము పోరాడువాడను కాను ఎలల్పుప్డును కోపించువాడను కాను 

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

వచనము 17 

నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద నేరము మోపుదువా? 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 
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కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 90:6 => పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి 

వాడబారును. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

యెషయా 57:16 => నేను నితయ్ము పోరాడువాడను కాను ఎలల్పుప్డును కోపించువాడను కాను 

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 
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2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

యోబు 7:17 => మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ 

నిలుపనేల?  

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

యెషయా 40:15 => జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తార్సుమీది 

ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి ఎగురు సూక్షమ్ రేణువులవలె నునన్వి.  

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 
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వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

వచనము 18 

నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను అనవచుచ్నా? 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 34:34 => వివేచన గలవారు జాఞ్నముగలిగి నా మాట వినువారు నాతో నీలాగు పలుకుదురు 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

వచనము 19 

రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని ఎకుక్వగా చూడని 

వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 
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ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

2 సమూయేలు 19:21 => అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని 

శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 
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యోబు 21:22 => ఎవడైనను దేవునికి జాఞ్నము నేరుప్నా? పరలోకవాసులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను 

గదా. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

జెఫనాయ్ 3:5 => అయితే నాయ్యము తీరుచ్ యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన అకర్మము 

చేయువాడు కాడు, అనుదినము తపప్కుండ ఆయన నాయ్యవిధులను బయలుపరచును, ఆయనకు 

రహసయ్మైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

వచనము 20 

వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది నాశనమగుదురు బలవంతులు 

దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

నిరగ్మకాండము 22:28 => నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 
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సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:3 => పౌలు అతనిని చూచి సునన్ము కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్ 

కొటుట్ను; నీవు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న ననున్ విమరిశ్ంప కూరుచ్ండి, ధరమ్శాసత్రమునకు విరోధముగా 

ననున్ కొటట్ నాజాఞ్పించుచునాన్వా అనెను.దగగ్ర నిలిచియునన్వారు నీవు దేవుని పర్ధానయాజకుని 

దూషించెదవా? అని అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:5 => వారిలో ఒక భాగము సదూద్కయుయ్లును మరియొక భాగము 

పరిసయుయ్లునై యునన్టుట్ పౌలు గర్హించి సహోదరులారా, నేను పరిసయుయ్డను పరిసయుయ్ల 

సంతతివాడను; మనకునన్ నిరీక్షణను గూరిచ్యు, మృతుల పునరుతాథ్నమును గూరిచ్యు నేను 

విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని సభలో బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

యూదా 1:8 => అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవితర్పరచుకొనుచు, 

పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, మహాతుమ్లను దూషించుచు ఉనాన్రు.  

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 
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2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబా ష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

వచనము 21 
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ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ 

చూచుచునాన్డు. 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 
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1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యెషయా 3:14 => యెహోవా తన జనుల పెదద్లను వారి యధిపతులను విమరిశ్ంప వచుచ్చునాన్డు. 

మీరే దార్క్షలతోటను తినివేసితిరి మీరు దోచుకొనిన దరిదుర్ల సొముమ్ మీ యిండల్లోనేయునన్ది 

యోబు 36:19 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నినున్ 

తపిప్ంచునా? 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  
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కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 22:2 => ఐశవ్రయ్వంతులును దరిదుర్లును కలిసియుందురు వారందరిని 

కలుగజేసినవాడు యెహోవాయే. 

ఆదికాండము 12:17 => అయితే యెహోవా అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్ ఫరోను అతని 

యింటివారిని మహావేదనలచేత బాధించెను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 50:19 => యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 

నిరగ్మకాండము 30:15 => అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు 

అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

నాయ్యాధిపతులు 8:12 => జబహు సలుమ్నాన్యు పారిపోయినపుప్డు అతడు వారిని తరిమి 

మిదాయ్ను ఇదద్రు రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను పటుట్కొని ఆ సేననంతను చెదరగొటెట్ను. 
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1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

2 రాజులు 15:5 => యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై 

పర్తేయ్కముగా ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన యోతాము నగరుమీద అధికారియై 

దేశపు జనులకు నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

నెహెమాయ్ 7:71 => మరియు పెదద్లలో పర్ధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది 

తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తులముల వెండిని వేసిరి. 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  
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యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 
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లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

వచనము 22 

దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను లేదు. 

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

యెషయా 37:38 => అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు మొర్కుక్చుండగా అతని 

కుమారులైన అదర్మెమ్లెకును షెరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి ఆరారాతు దేశములోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోయిరి. అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఎసరహ్దో ద్ను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెల ష్సస్రు హతుడాయెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

నిరగ్మకాండము 12:29 => అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో 

మొదలుకొని చెరసాలలోనునన్ ఖైదీ యొకక్ తొలిపిలల్ వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లనందరిని 

పశువుల తొలి పిలల్లననిన్టిని యెహోవా హతము చేసెను 

నిరగ్మకాండము 12:30 => ఆ రాతిర్ ఫరోయు అతని సేవకులందరును ఐగుపీత్యులందరును 

లేచినపుప్డు శవములేని ఇలుల్ ఒకటైన లేకపోయినందున ఐగుపుత్లో మహా ఘోష పుటెట్ను. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 
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లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 10:18 => ఒకడు వాయ్ధిగర్సుత్డై కీష్ణించిపోవునటుల్గా శరీర పార్ణములతోకూడ అతని 

అడవికిని అతని ఫలభరితమైన పొలములకును కలిగిన మహిమను అది నాశనము చేయును.  

యెషయా 10:19 => అతని అడవిచెటల్ శేషము కొంచెమగును బాలుడు వాటిని లెకక్ పెటట్వచుచ్ను. 
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యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెషయా 30:31 => యెహోవా దండముతో అషూష్రును కొటట్గా అది ఆయన సవ్రము విని 

భీతినొందును. 

యెషయా 30:32 => యెహోవా అషూష్రుమీద పడవేయు నియామక దండమువలని పర్తి దెబబ్ 

తంబుర సితారాల నాదముతో పడును ఆయన తన బాహువును వానిమీద ఆడించుచు యుదధ్ము 

చేయును.  

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 
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జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 11:4 => మోషే ఫరోతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా మధయ్రాతిర్ నేను 

ఐగుపుత్ దేశములోనికి బయలువెళె ల్దను. 

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

నిరగ్మకాండము 33:5 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు; ఒక క్షణమాతర్ము నేను మీ నడుమకు వచిచ్తినా, మిముమ్ను నిరూమ్లము 

చేసెదను గనుక మిముమ్ను ఏమి చేయవలెనో అది నాకు తెలియునటుల్ మీ ఆభరణములను మీ 

మీదనుండి తీసివేయుడి అని చెపుప్మనెను. 

యోబు 34:25 => వారి కిర్యలను ఆయన తెలిసికొనుచునాన్డు రాతిర్యందు ఆయన నాశనము 

కలుగజేయగా వారు నలుగగొటట్బడుదురు. 

యోబు 36:19 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నినున్ 

తపిప్ంచునా? 

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 
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పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

వచనము 23 

ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము 

లేదు. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

యిరిమ్యా 16:17 => ఏలయనగా వారు పోయిన తోర్వలనిన్టి మీద దృషిట్ యుంచితిని, ఏదియు నా 

కనున్లకు మరుగు కాలేదు, వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  
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యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

ఆమోసు 9:8 => పర్భువైన యెహోవా కనున్ ఈ పాపిషిఠ్ రాజయ్ముమీద నునన్ది, దానిని భూమిమీద 

ఉండకుండ నాశనముచేతును. అయితే యాకోబు సంతతివారిని సరవ్నాశముచేయక విడిచి 

పెటుట్దును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 34:30 => భకిత్హీనులు రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు పర్జలను 

చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 33:15 => ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిరిమ్ంచినవాడు వారి 

కిర్యలనిన్యు విచారించువాడు వారిని దరిశ్ంచువాడు. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:168 => నా మారగ్ములనిన్యు నీయెదుట నునన్వి నీ ఉపదేశములను నీ 

శాసనములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

హోషేయ 7:2 => తమ కిర్యలచేత వారు చికుక్పడి యునన్ను అవి నా సముఖముననే జరిగిననుమన 

చెడుతనము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనడని తమలో తాము అనుకొందురు. 
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హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

వచనము 24 

విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి సాథ్నమున ఇతరులను 

నియమించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

జూచువారికి శర్మ. మముమ్నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలియును? అనుకొని చీకటిలో తమ 

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 
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హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

సామెతలు 10:29 => యథారథ్వంతునికి యెహోవా యేరాప్టు ఆశర్యదురగ్ము పాపము చేయువారికి 

అది నాశనకరము. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

Page  of 1745 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 33:15 => ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిరిమ్ంచినవాడు వారి 

కిర్యలనిన్యు విచారించువాడు వారిని దరిశ్ంచువాడు. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

యిరిమ్యా 16:17 => ఏలయనగా వారు పోయిన తోర్వలనిన్టి మీద దృషిట్ యుంచితిని, ఏదియు నా 

కనున్లకు మరుగు కాలేదు, వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు. 

యిరిమ్యా 44:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును, సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుమనియు , ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుమనియు, మేము మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్ను నిశచ్యముగా నెరవేరుచ్దుమనియు మీరును 
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మీ భారయ్లును మీ నోటితో పలికి మీచేతులతో నెరవేరుచ్చునాన్రే; నిజముగానే మీ మొర్కుక్బళల్ను మీరు 

మొర్కుక్దురు, నిజముగానే మీ మొర్కుక్లను మీరు నెరవేరుత్రు.  

యెహెజేక్లు 8:8 => నరపుతుర్డా, ఆ గోడకు కనన్ము తర్వువ్మని ఆయన నాకు సెలవియయ్గా నేను 

గోడకు కనన్ము తర్వివ్నంతలో దావ్రమొకటి కనబడెను. 

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 

వచనము 25 

వారి కిర్యలను ఆయన తెలిసికొనుచునాన్డు రాతిర్యందు ఆయన నాశనము కలుగజేయగా వారు 

నలుగగొటట్బడుదురు. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

యోబు 34:12 => దేవుడు ఏ మాతర్మును దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు నాయ్యము తపప్డు. 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

ఎజార్ 9:13 => అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ 

శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో 

కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 

కీరత్నలు 119:137 => (సాదె) యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు నీ నాయ్యవిధులు యథారథ్ములు 

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  
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దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 9:33 => మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

యోబు 22:4 => ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ 

భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 
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యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 119:75 => యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్త గలవాడవై నీవు ననున్ 

శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 3:14 => యెహోవా తన జనుల పెదద్లను వారి యధిపతులను విమరిశ్ంప వచుచ్చునాన్డు. 

మీరే దార్క్షలతోటను తినివేసితిరి మీరు దోచుకొనిన దరిదుర్ల సొముమ్ మీ యిండల్లోనేయునన్ది 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

వచనము 26 

దుషుట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 94:5 => యెహోవా చూచుటలేదు యాకోబు దేవుడు విచారించుటలేదు అనుకొని 

యిరిమ్యా 51:20 => నీవు నాకు గండర్గొడ డ్లి వంటివాడవు యుదాధ్యుధము వంటివాడవు నీవలన 

నేను జనములను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన రాజయ్ములను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:21 => నీవలన గుఱఱ్ములను రౌతులను విరుగగొటుట్చునాన్ను. నీవలన రథములను 

వాటి నెకిక్నవారిని విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:22 => నీవలన సతరీలను పురుషులను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ముసలివారిని 

బాలురను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన యౌవనులను కనయ్కలను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  
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యిరిమ్యా 51:23 => నీవలన గొఱఱ్లకాపరులను వారి గొఱఱ్లమందలను విరుగగొటుట్చునాన్ను 

నీవలన దునున్వారిని వారి దుకిక్టెదుద్లను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ఏలికలను అధిపతులను 

విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 
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వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

1 సమూయేలు 2:32 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన మేలు విషయములో నా 

నివాససథ్లమునకు అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:35 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 2:36 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 రాజులు 14:7 => నీవు వెళి ల్ యరొబాముతో చెపప్వలసినదేమనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి, 

ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్ అధికారిగా నియమించి 
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1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 

1 రాజులు 14:14 => ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద రాజుగా 

నియమింపబోవుచునాన్డు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయును; 

కొదిద్కాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

దానియేలు 5:28 => బెల ష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి 

యతని 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెల ష్సస్రు హతుడాయెను. 

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 

1 రాజులు 2:35 => రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను 

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 
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వచనము 27 

ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి ఆయన ఆజఞ్లలో దేనినైనను లక్షయ్పెటట్కపోయిరి. 

కీరత్నలు 33:15 => ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిరిమ్ంచినవాడు వారి 

కిర్యలనిన్యు విచారించువాడు వారిని దరిశ్ంచువాడు. 

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

హోషేయ 7:2 => తమ కిర్యలచేత వారు చికుక్పడి యునన్ను అవి నా సముఖముననే జరిగిననుమన 

చెడుతనము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనడని తమలో తాము అనుకొందురు. 

ఆమోసు 8:7 => యాకోబు యొకక్ అతిశయాసప్దము తోడని యెహోవా పర్మాణము 

చేయునదేమనగా వారి కిర్యలను నేనెనన్డును మరువను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

పరమగీతము 3:8 => రాతిర్ భయముచేత వారు ఖడగ్ము ధరించి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 15:1 => మోయాబును గూరిచ్న దేవోకిత్ ఒక రాతిర్లో ఆరోమ్యాబు పాడై నశించును ఒకక్ 

రాతిర్లో కీరోమ్యాబు పాడై నశించును  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

ఓబధాయ్ 1:2 => నేను అనయ్జనులలో నినున్ అలుప్నిగా చేసితిని, నీవు బహుగా తృణీకరింపబడుదువు. 

వచనము 28 
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బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు వినబడునటుల్ చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:30 => ఆ దినమున యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను 

రకిష్ంచెను. ఇశార్యేలీయులు చచిచ్న ఐగుపీత్యులను సముదర్తీరమున చూచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:9 => చంపుటకు నీ జనులందరికి ముందుగాను నీ చెయియ్ మొదట 

వారిమీద పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:10 => రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండియు దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి 

వారు నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ 

మధయ్ అటిట్ దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 
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యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

1 తిమోతి 5:24 => కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి నాయ్యపు తీరుప్నకు ముందుగా 

నడుచుచునన్వి, మరికొందరి పాపములు వారివెంట వెళుల్చునన్వి. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 28:5 => యెహోవా కారయ్ములను వారు లక్షయ్పెటట్రు ఆయన హసత్కృతయ్ములను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు కావున ఆయన వారిని వృదిధ్పరచక నిరూమ్లము చేయును.  

యెహెజేక్లు 16:41 => వారు నీ యిండల్ను అగిన్చేత కాలుచ్దురు, అనేక సతరీలు చూచుచుండగా నీకు 

శిక్ష విధింతురు, ఈలాగు నేను నీ వేశాయ్తవ్మును మానిప్ంపగా నీవికను పడుపు సొమిమ్యయ్క 

యుందువు; 

వచనము 29 

ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన తన ముఖమును 

దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను ఒకటే, ఒకని 

గూరిచ్నదైనను ఒకటే 
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1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదెద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 

లూకా 17:32 => లోతు భారయ్ను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

కీరత్నలు 28:5 => యెహోవా కారయ్ములను వారు లక్షయ్పెటట్రు ఆయన హసత్కృతయ్ములను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు కావున ఆయన వారిని వృదిధ్పరచక నిరూమ్లము చేయును.  

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 
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యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

హగగ్యి 2:15 => ఈ రాతి మీద రాయియుంచి యెహోవా మందిరము కటట్నారంభించినది 

మొదలుకొని ఆ వెనుక మీకు సంభవించినదానిని ఆలోచనచేసికొనుడి. 

హగగ్యి 2:16 => నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే 

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:18 => మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమిమ్దవ నెల యిరువది నాలుగవ 

దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని 

ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

కీరత్నలు 44:18 => మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి 

తొలగిపోలేదు. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

వచనము 30 
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భకిత్హీనులు రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు పర్జలను చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ 

బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు  

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 24:12 => జనముగల పటట్ణములో మూలుగుదురు గాయపరచబడినవారు మొఱఱ్పెటుట్దురు 

అయినను జరుగునది అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 35:9 => అనేకులు బలాతాక్రము చేయుటవలన జనులు కేకలు వేయుదురు బలవంతుల 

భుజబలమునకు భయపడి సహాయముకొరకై కేకలు వేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 
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నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

నిరగ్మకాండము 22:24 => నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు 

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 22:25 => నా పర్జలలో నీయొదద్నుండు ఒక బీదవానికి సొముమ్ అపిప్చిచ్నయెడల 

వడిడ్కిచుచ్వానివలె వానియెడల జరిగింపకూడదు, వానికి వడిడ్ కటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:26 => నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల 

సూరుయ్డు అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 
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నిరగ్మకాండము 22:27 => వాడు కపుప్కొనునది అదే. అది వాని దేహమునకు వసత్రము; వాడు మరి 

ఏమి కపుప్కొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెటిట్నయెడల నేను 

విందును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

నెహెమాయ్ 5:1 => తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భారయ్లును కఠినమైన 

ఫిరాయ్దు చేసిరి. 

యిరిమ్యా 14:2 => యూదా దుఃఖించుచునన్ది, దాని గుమమ్ములు అంగలారుచ్చునన్వి, జనులు 

విచారగర్సుత్లై నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు అంగలారుప్ పైకెకుక్చునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 3:56 => నీవు నా శబద్ము ఆలకించితివి సహాయముకొరకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా 

చెవిని మూసికొనకుము. 

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

వచనము 31 

ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 29:1 => యోబు ఇంకొకసారి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

యోబు 29:2 => పూరవ్కాలమున నునన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు దేవుడు ననున్ 

కాపాడుచుండిన దినములలో ఉనన్టుల్ నేనునన్యెడల ఎంతో మేలు  
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యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

యెషయా 14:3 => తముమ్ను బాధించినవారిని ఏలుదురు. 

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యెషయా 14:5 => దుషుట్ల దుడుడ్కఱఱ్ను మానని హతయ్చేత జనములను కూర్రముగా కొటిట్న ఏలికల 

రాజదండమును యెహోవా విరుగగొటిట్యునాన్డు. 

యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

యెషయా 14:7 => భూలోకమంతయు నిమమ్ళించి విశర్మించుచునన్ది జనములు పాడసాగుదురు. 

నీవు పండుకొనినపప్టినుండి నరుకువాడెవడును మా మీదికి రాలేదని 

యెషయా 14:8 => నినున్గూరిచ్ తమాలవృక్షములు లెబానోను దేవదారువృక్షములు హరిష్ంచును 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 32:17 => నీతి సమాధానము కలుగజేయును నీతివలన నితయ్మును నిమమ్ళము నిబబ్రము 

కలుగును. అపుప్డు నా జనుల విశర్మ సథ్లమునందును ఆశర్య సాథ్నములయందును సుఖకరమైన 

నివాసములయందును నివసించెదరు  

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 
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రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

యోబు 23:8 => నేను తూరుప్దిశకు వెళి ల్నను ఆయన అచచ్ట లేడు పడమటిదిశకు వెళి ల్నను ఆయన 

కనబడుటలేదు 

యోబు 23:9 => ఆయన పనులు జరిగించు ఉతత్రదిశకు పోయినను ఆయన నాకు కానవచుచ్ట 

లేదు దకిష్ణదిశకు ఆయన ముఖము తిర్పుప్కొనియునాన్డు నేనాయనను కనుగొనలేను. 

కీరత్నలు 13:1 => యెహోవా, ఎనాన్ళల్వరకు ననున్ మరచిపోవుదువు? నితయ్ము మరచెదవా? 

నాకెంతకాలము విముఖుడవై యుందువు? 

కీరత్నలు 27:9 => నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా 

సహాయుడవు నీవే రక్షణకరత్వగు నా దేవా, ననున్ దిగనాడకుము ననున్ విడువకుము  

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

కీరత్నలు 143:7 => యెహోవా, నా ఆతమ్ కీష్ణించుచునన్ది తవ్రగా నాకు ఉతత్రమిముమ్ నేను 

సమాధిలోనికి దిగువారివలె కాకుండునటుల్ నీ ముఖమును నాకు మరుగుచేయకుము 
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యోబు 12:14 => ఆలోచించుము ఆయన పడగొటట్గా ఎవరును మరల కటట్జాలరు ఆయన 

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

2 రాజులు 18:9 => రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలు రాజైన 

ఏలా కుమారుడగు హోషేయ యేలుబడిలో ఏడవ సంవతస్రమందు, అషూష్రు రాజైన షలమ్నేసెరు 

షోమోర్ను పటణ్ణముమీదికి వచిచ్ ముటట్డివేసెను. 

2 రాజులు 18:10 => మూడు సంవతస్రములు పూరిత్యైన తరువాత అషూష్రీయులు దాని 

పటుట్కొనిరి. హిజిక్యా యేలుబడిలో ఆరవ సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలురాజైన హోషేయ 

యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు షోమోర్ను పటట్ణము పటట్బడెను. 

2 రాజులు 18:11 => తమ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట విననివారై ఆయన నిబంధనకును 

ఆయన సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన దానంతటికిని లోబడక అతికర్మించి యుండిరి. 

2 రాజులు 18:12 => అషూష్రు రాజు ఇశార్యేలు వారిని అషూష్రు దేశములోనికి తీసికొనిపోయి 

గోజాను నది దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను పటట్ణములలోను మాదీయుల పటట్ణములలోను 

వారిని ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:17 => ఆయన వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంపగా అతడు వారికి 

పరిశుదధ్ సథ్లముగానునన్ మందిరములోనే వారి యౌవనులను ఖడగ్ముచేత సంహరించెను. అతడు 

యౌవనులయందైనను, యువతులయందైనను, ముసలివారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల 

వారియందైనను కనికరింపలేదు. దేవుడు వారినందరిని అతని చేతికపప్గించెను. 

యిరిమ్యా 27:8 => ఏ జనము ఏ రాజయ్ము బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసయ్ము 

చేయనొలల్క బబులోను రాజుయొకక్ కాడిని తన మెడమీద పెటుట్కొనదో దానిని నేను అతనిచేత బొతిత్గా 

నాశనము చేయించువరకు ఆ జనమును ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులుచేతను శికిష్ంచెదను; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 

అతనికి సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => ఈలాగు పర్మాణము చేయబడగా యూదావారందరును 

సంతోషించిరి; వారు పూరణ్హృదయముతో పర్మాణముచేసి పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెదకియుండిరి 

గనుక యెహోవా వారికి పర్తయ్క్షమై చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లతో యుదధ్ములు లేకుండ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:30 => ఈ పర్కారము అతని దేవుడు చుటుట్నునన్వారిని జయించి అతనికి 

నెమమ్ది ననుగర్హింపగా యెహోషాపాతు రాజయ్ము నిమమ్ళముగా నుండెను. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

యోబు 5:6 => శర్మ ధూళిలోనుండి పుటట్దు. బాధ భూమిలోనుండి మొలవదు. 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడ డ్గింపగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 10:1 => యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచుచునాన్వు? ఆపతాక్లములలో 

నీవెందుకు దాగియునాన్వు? 

కీరత్నలు 23:2 => పచిచ్కగల చోటల్ను ఆయన ననున్ పరుండజేయుచునాన్డు శాంతికరమైన 

జలములయొదద్ ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 102:2 => నా కషట్దినమున నాకు విముఖుడవై యుండకుము నాకు చెవియొగుగ్ము నేను 

మొరలిడునాడు తవ్రపడి నాకుతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

కీరత్నలు 147:15 => భూమికి ఆజఞ్నిచుచ్వాడు ఆయనే ఆయన వాకయ్ము బహు వేగముగా 

పరుగెతుత్ను. 
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పర్సంగి 1:15 => వంకరగానునన్ దానిని చకక్పరచ శకయ్ముకాదు, లోపము గలది లెకక్కు రాదు. 

పర్సంగి 7:13 => దేవుని కిర్యలను ధాయ్నించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు 

చకక్పరచును? 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యిరిమ్యా 30:13 => నీ పాపములు విసత్రింపగా శతుర్వు కొటిట్నటుల్ నీ గొపప్ దోషమునుబటిట్ నేను 

నీకు కఠినశిక్షచేసి నినున్ గాయపరచియునాన్ను; కాగా నీ పక్షమున వాయ్జెయ్మాడువాడెవడును లేడు, నీ 

గాయములకు చికితస్ చేయదగిన మందు నీకు లేదు.  

యిరిమ్యా 30:15 => నీ గాయముచేత నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన నొపిప్ నివారణ కాదు; నీ 

పాపములు విసత్రించినందున నీ దోషములనుబటిట్ నేను నినున్ ఈలాగు చేయుచునాన్ను. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 
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హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

యోనా 1:13 => వారు ఓడను దరికి తెచుచ్టకు తెడల్ను బహుబలముగా వేసిరిగాని గాలి తమకు 

ఎదురై తుపాను బలముచేత సముదర్ము పొంగియుండుటవలన వారి పర్యతన్ము వయ్రథ్మాయెను. 

హగగ్యి 1:11 => నేను భూమికిని పరవ్తములకును అనావృషిట్ కలుగజేసి, ధానయ్ము 

విషయములోను దార్కాష్రసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమసత్ము 

విషయములోను మనుషుయ్ల విషయములోను పశువుల విషయములోనుచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను కాష్మము పుటిట్ంచియునాన్ను. 

జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

మలాకీ 1:4 => మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని 

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

వచనము 32 
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నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల ఇకను చేయనని దేవునితో 

చెపుప్నా? 

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

1 రాజులు 12:30 => దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన 

కారయ్ము పాపమునకు కారణమాయెను. 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషేష్ వారిని రేపెను. 

కీరత్నలు 12:8 => నరులలో నీచవరత్న పర్బలమైనపుప్డు దుషుట్లు గరివ్షుట్లై నలుదికుక్ల 

తిరుగులాడుదురు. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 

హోషేయ 13:11 => కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును నియమించితిని; కోర్ధము కలిగి అతని 

కొటిట్వేయుచునాన్ను. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 
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రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని 

అడ డ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడ డ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడ డ్గించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 
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పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

యోబు 17:8 => యథారథ్వంతులు దీనినిచూచి ఆశచ్రయ్పడుదురు నిరోద్షులు భకిత్హీనుల సిథ్తి చూచి 

కలవరపడుదురు. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

వచనము 33 

నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? నేను కాదు నీవే 

నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 
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యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 40:3 => అపుప్డు యోబు యెహోవాకు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

ఎజార్ 9:13 => అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ 

శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో 

కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 

ఎజార్ 9:14 => ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, 

మేము నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను 

లేకుండునటుల్ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

నెహెమాయ్ 9:34 => మా రాజులుగాని మా పర్ధానులుగాని మా యాజకులుగాని మా పితరులుగాని 

నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడువలేదు. నీవు వారిమీద పలికిన సాక్షయ్ములనైనను నీ ఆజఞ్లనైనను 

వారు వినకపోయిరి. 
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నెహెమాయ్ 9:35 => వారు తమ రాజయ్ పరిపాలన కాలమందు నీవు తమయెడల చూపించిన గొపప్ 

ఉపకారములను తలంచక, నీవు వారికిచిచ్న విసాత్రమగు ఫలవంతమైన భూమిని అనుభవించి 

యుండియు నినున్ సేవింపకపోయిరి, తమ చెడునడతలు విడిచి మారుమనసుస్ పొందరైరి. 

నెహెమాయ్ 9:36 => చితత్గించుము, నేడు మేము దాసయ్ములో ఉనాన్ము, దాని ఫలమును దాని 

సమృధిధ్ని అనుభవించునటుల్ నీవు మా పితరులకు దయచేసిన భూమియందు మేము దాసులమై 

యునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 9:37 => మా పాపములనుబటిట్ నీవు మామీద నియమించిన రాజులకు అది 

అతివిసాత్రముగా ఫలమిచుచ్చునన్ది. వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీరములమీదను మా 

పశువులమీదను అధికారము చూపుచునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

నెహెమాయ్ 9:38 => వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను 

అధికారము చూపు చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 
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దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 
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నిరగ్మకాండము 10:16 => కాబటిట్ ఫరో మోషే అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన 

యెహోవా యెడలను మీ యెడలను పాపము చేసితిని. 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 6:3 => వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును పంపివేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఊరకయే పంపక, యే విధముచేతనైనను ఆయనకు అపరాధారథ్మైన అరప్ణము చెలిల్ంచి పంపవలెను. 

అపుప్డు మీరు సవ్సథ్తనొంది ఆయన హసత్ము మీ మీదనుండి యెందుకు తియయ్బడక యుండెనో మీరు 

తెలిసికొందురనిరి. 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 
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యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

యోహాను 8:11 => ఆమె లేదు పర్భువా అనెను. అందుకు యేసు నేనును నీకు శిక్ష విధింపను; నీవు 

వెళి ల్ ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

వచనము 34 

వివేచన గలవారు జాఞ్నముగలిగి నా మాట వినువారు నాతో నీలాగు పలుకుదురు 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 
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కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 25:4 => యెహోవా, నీ మారగ్ములను నాకు తెలియజేయుము నీ తోర్వలను నాకు 

తేటపరచుము. 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

కీరత్నలు 143:9 => యెహోవా, నేను నీ మరుగు జొచిచ్యునాన్ను నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ 

విడిపింపుము 

కీరత్నలు 143:10 => నీవే నా దేవుడవు నీ చితాత్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు నాకు నేరుప్ము 

దయగల నీ ఆతమ్ సమభూమిగల పర్దేశమందు ననున్ నడిపించును గాక. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 
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ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

నిరగ్మకాండము 10:16 => కాబటిట్ ఫరో మోషే అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన 

యెహోవా యెడలను మీ యెడలను పాపము చేసితిని. 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 13:8 => అందుకు మానోహ నా పర్భువా, నీవు పంపిన దైవజనుడు మరల 

మాయొదద్కువచిచ్, పుటట్బోవు ఆ బిడ డ్కు మేము ఏమేమి చేయవలెనో దానిని మాకు నేరుప్నటుల్ 

దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనగా 

1 సమూయేలు 6:3 => వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును పంపివేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఊరకయే పంపక, యే విధముచేతనైనను ఆయనకు అపరాధారథ్మైన అరప్ణము చెలిల్ంచి పంపవలెను. 

అపుప్డు మీరు సవ్సథ్తనొంది ఆయన హసత్ము మీ మీదనుండి యెందుకు తియయ్బడక యుండెనో మీరు 

తెలిసికొందురనిరి. 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 
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యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

కీరత్నలు 86:11 => యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడచుకొనునటుల్ నీ మారగ్మును నాకు 

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 

కీరత్నలు 119:135 => నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కటట్డలను నాకు 

బోధింపుము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 
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హోషేయ 14:8 => ఎఫార్యిమూ బొమమ్లతో నాకిక నిమితత్మేమి? నేనే ఆలకించుచునాన్ను, నేనే 

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

వచనము 35 

యోబు తెలివిమాలిన మాటలాడుచునాన్డు. అతని మాటలు బుదిధ్హీనమైనవి 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 18:4 => కోపముచేత నినున్ నీవు చీలుచ్కొనువాడా, నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా 

చేయబడునా? నీ నిమితత్ము కొండ దాని సాథ్నము తపుప్నా? 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  
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రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

యోబు 15:31 => వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే 

వారికి ఫలమగును. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

సామెతలు 11:31 => నీతిమంతులు భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు భకిత్హీనులును 

పాపులును మరి నిశచ్యముగా పర్తిఫలము పొందుదురు గదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

కీ రత్ నలు 1 3 5 : 6 = > ఆకాశమందును భూమియందును సముదర్ములయందును 

మహాసముదర్ములనిన్టి యందును ఆయన తనకిషట్మైనదంతయు జరిగించువాడు 
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మతత్యి 20:12 => పగలంతయు కషట్పడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే 

అని ఆ యింటి యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 

మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

మతత్యి 20:14 => నీకిచిచ్నటే ట్ కడపట వచిచ్న వీరికిచుచ్టకును నాకిషట్మైనది; 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 25:28 => మేము తార్గమని వారు నీచేతిలోనుండి ఆ పాతర్ను తీసికొననొలల్నియెడల నీవు 

వారితో ఇటల్నుము మీరు అవశయ్ముగా దాని తార్గవలెనని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 38:21 => నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్కపోయినయెడల యెహోవా ఈ మాట నాకు 

తెలియజేసెను. 

వచనము 36 

దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ శోధింపబడవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను. 

యోబు 34:2 => జాఞ్నులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగుగ్డి 

యోబు 34:4 => నాయ్యమైనదేదో విచారించి చూతము రండి మేలైనదేదో మనంతట మనము 

విచారించి తెలిసికొందము రండి. 
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యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:16 => కావున దీని విని వివేచించుము నా మాటల నాలకింపుము. 

1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

వచనము 37 

అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట చపప్టుల్కొటిట్ 

దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 15:2 => జాఞ్నము గలవాడు నిరరథ్కమైన తెలివితో పర్తుయ్తత్రమియయ్దగునా? తూరుప్గాలితో 

తన కడుపు నింపుకొనదగునా? 

యోబు 35:16 => నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను 

విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 
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యోబు 

అధాయ్యము 35	
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వచనము 1 

మరియు ఎలీహు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 23:16 => దేవుడు నా హృదయమును కుర్ంగజేసెను, సరవ్శకుత్డే ననున్ కలవరపరచెను. 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 26:2 => యెహోవా, ననున్ పరిశీలించుము, ననున్ పరీకిష్ంచుము నా అంతరిందిర్యములను 

నా హృదయమును పరిశోధించుము. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

యోబు 13:9 => ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట మీకు కేష్మమా? లేక ఒకడు నరులను 

మోసముచేయునటుల్ మీరు ఆయనను మోసము చేయుదురా? 

యోబు 34:4 => నాయ్యమైనదేదో విచారించి చూతము రండి మేలైనదేదో మనంతట మనము 

విచారించి తెలిసికొందము రండి. 
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యోబు 36:17 => దుషుట్ల తీరుప్ నీలో పూరిత్గా కనబడుచునన్ది నాయ్యవిమరశ్యు తీరుప్ను 

కూడుకొనియునన్వి. 

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

వచనము 2 

నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు కలిగిన లాభమేమి అది 

నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 
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యోబు 11:3 => నీ పర్గలభ్ములను విని మనుషుయ్లు మౌనముగా నుండవలెనా? ఎవడును నినున్ 

అపహసింపకుండనే నీవు హాసయ్ము చేయుదువా? 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

యోబు 35:16 => నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను 

విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

యెహెజేక్లు 25:6 => మరియు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు చేతులు చరచుకొని 

కాళల్తో నేలతనిన్ ఇశార్యేలీయుల శర్మను చూచి మీ మనసుస్లోని తిరసాక్రము కొలది ఉలల్సించితిరి 

గనుక నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్  

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

వచనము 3 

ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని నీవనుకొనుచునాన్వా? 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 4 

నీతోను నీతో కూడనునన్ నీ సహవాసులతోను నేను వాదమాడెదను. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

యోబు 27:3 => నా నాయ్యమును పోగొటిట్న దేవుని జీవముతోడు నా పార్ణమును వాయ్కులపరచిన 

సరవ్శకుత్నితోడు 
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యోబు 27:4 => నిశచ్యముగా నా పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదు నా నాలుక మోసము 

నుచచ్రించుటలేదు. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 11:4 => నా ఉపదేశము నిరోద్షమనియు దేవా, నీదృషిట్కి నేను పవితుర్డననియు 

నీవనుచునాన్వే. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 
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యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 33:17 => అయినను నీ జనులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని 

యనుకొందురు; అయితే వారి పర్వరత్నయే గదా అనాయ్యమైనది? 

మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

రోమీయులకు 2:3 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారికి తీరుప్ తీరుచ్చు వాటినే చేయుచునన్ 

మనుషుయ్డా, నీవు దేవుని తీరుప్ తపిప్ంచుకొందువని అనుకొందువా? 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

వచనము 5 

ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు చూడుము. 

యోబు 9:21 => నేను యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు నాకిషట్ములేదు నేను నా పార్ణము 

తృణీకరించుచునాన్ను. ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 

యోబు 9:22 => కావున యథారథ్వంతులనేమి దుషుట్లనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని 

నశింపజేయుచునాన్డని నేను వాదించుచునాన్ను. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

Page  of 1790 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 31:2 => ఆలాగు చేసినయెడల పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్ యేమగును?ఉనన్త 

సథ్లముననునన్ సరవ్శకుత్ని సావ్సథ్య్మేమగును? 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

మలాకీ 3:14 => దేవునిసేవ చేయుట నిషఫ్లమనియు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 32:17 => నేను ఇయయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రము నేనిచెచ్దను నేనును నా తాతప్రయ్ము 

తెలిపెదను. 

యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

వచనము 6 

నీవు పాపముచేసినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? నీ అతికర్మములు విసత్రించినను ఆయనకు 

నీవేమైన చేసితివా? 
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యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

యోబు 32:17 => నేను ఇయయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రము నేనిచెచ్దను నేనును నా తాతప్రయ్ము 

తెలిపెదను. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

వచనము 7 

నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్చునాన్వా? ఆయన నీచేత ఏమైనను తీసికొనునా? 

యోబు 22:12 => దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు కాడా?నక్షతర్ముల ఔనన్తయ్మును చూడుము 

అవి ఎంతపైగా నునన్వి? 

యోబు 25:5 => ఆయన దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు కాడు నక్షతర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

యోబు 36:26 => ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన 

సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

యోబు 36:28 => మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  
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యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

యోబు 36:32 => ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన 

దానికి ఆజాఞ్పించును 

యోబు 36:33 => ఆయన గరజ్నము ఆయనను పర్సిదిధ్చేయును తాను వచుచ్చునాన్డని ఆయన 

పశువులకును తెలుపును. 

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

యోబు 37:2 => ఆయన సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళుల్ ధవ్ని 

నాలకించుడి. 

యోబు 37:3 => ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన 

మెరుపును కనబడజేయును. 

యోబు 37:4 => దాని తరువాత ఉరుముధవ్ని గరిజ్ంచును ఆయన తన గంభీరమైన సవ్రముతో 

గరిజ్ంచును ఆయన ధవ్ని వినబడునపుప్డు ఆయన మెరుపును నిలిపివేయడు 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

యోబు 37:22 => ఉతత్రదికుక్న సువరణ్పర్కాశము పుటుట్ను దేవుడు భీకరమైన మహిమను 

ధరించుకొనియునాన్డు. 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 
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1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

యోబు 37:16 => మేఘములను తేల చేయుటయు పరిపూరణ్జాఞ్నము గలవాని మహా కారయ్ములును 

నీకు తెలియునా? 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 
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సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

వచనము 8 

నీవంటి మనుషుయ్నికే నీ చెడుతనపు ఫలము చెందును నరులకే నీ నీతిఫలము చెందును. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

యిరిమ్యా 7:19 => నాకే కోపము పుటిట్ంచునంతగా వారు దాని చేయుచునాన్రా? తమకే 

అవమానము కలుగునంతగా చేయుచునాన్రు గదా, యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

వచనము 9 

అనేకులు బలాతాక్రము చేయుటవలన జనులు కేకలు వేయుదురు బలవంతుల భుజబలమునకు 

భయపడి సహాయముకొరకై కేకలు వేయుదురు. 
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యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

కీరత్నలు 16:2 => నీవే పర్భుడవు, నీకంటె నాకు కేష్మాధారమేదియు లేదని యెహోవాతో నేను మనవి 

చేయుదును 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:24 => మనకు నితయ్ము మేలుకలుగుటకై యెహోవా నేటివలె మనలను 

బర్దికించునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ కటట్డలననిన్టిని గైకొనవలెనని 

మనకాజాఞ్పించెను. 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 
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తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

వచనము 10 

అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 

యెహోషువ 7:1 => శపితమైన దాని విషయములో ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఎటల్నగా 

యూదా గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

శపితము చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 

యెహోషువ 7:2 => యెహోషువ మీరు వెళి ల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న 

బేతావెను దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళి ల్ 

యెహోషువ 7:3 => హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదద్కు తిరిగి వచిచ్ జనులందరిని 

వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది వెళి ల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను, జనులందరు పర్యాసపడి 

అకక్డికి వెళల్నేల? హాయి వారు కొదిద్గానునాన్రు గదా అనిరి. 

యెహోషువ 7:4 => కాబటిట్ జనులలో ఇంచుమించు మూడు వేలమంది అకక్డికి వెళి ల్రి గాని వారు 

హాయివారి యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

యెహోషువ 7:5 => అపుప్డు హాయివారు వారిలో ముపప్ది ఆరుగురు మనుషుయ్లను హతము చేసిరి. 

మరియు తమ గవినియొదద్ నుండి షేబారీము వరకు వారిని తరిమి మోరాదులో వారిని హతము చేసిరి. 

కాబటిట్ జనుల గుండెలు కరిగి నీరైపోయెను. 

యెహోషువ 22:20 => జెరహు కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషిఠ్తమైన దాని విషయములో 

తిరుగబడినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ 

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా? 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 
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యోనా 1:12 => ననున్ బటిట్యే యీ గొపప్తుపాను మీమీదికి వచెచ్నని నాకు తెలిసియునన్ది; ననున్ 

ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేయుడి, అపుప్డు సముదర్ము మీమీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునని అతడు 

వారితో చెపిప్నను 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 18:26 => యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు 

కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

ఆదికాండము 18:29 => అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 
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ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 106:23 => అపుప్డు ఆయన నేను వారిని నశింపజేసెదననెను. అయితే ఆయన వారిని 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన కోపము చలాల్రుచ్టకై ఆయన ఏరప్రచుకొనిన మోషే ఆయన సనిన్ధిని 

నిలిచి అడుడ్పడెను  

కీరత్నలు 106:30 => ఫీనెహాసు లేచి పరిహారము చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 22:30 => నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్ పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, 

బదద్లైన సందులలో నిలుచుటకును, తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను 

కనబడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 
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హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:24 => మనకు నితయ్ము మేలుకలుగుటకై యెహోవా నేటివలె మనలను 

బర్దికించునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ కటట్డలననిన్టిని గైకొనవలెనని 

మనకాజాఞ్పించెను. 

కీరత్నలు 16:2 => నీవే పర్భుడవు, నీకంటె నాకు కేష్మాధారమేదియు లేదని యెహోవాతో నేను మనవి 

చేయుదును 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

వచనము 11 

భూజంతువులకంటె మనకు ఎకుక్వ బుదిధ్నేరుప్చు ఆకాశపకుష్లకంటె మనకు ఎకుక్వ జాఞ్నము 

కలుగజేయుచు ననున్ సృజించిన దేవుడు ఎకక్డనునాన్డని అనుకొను వారెవరును లేరు. 

యోబు 24:12 => జనముగల పటట్ణములో మూలుగుదురు గాయపరచబడినవారు మొఱఱ్పెటుట్దురు 

అయినను జరుగునది అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 

యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 
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నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 

నెహెమాయ్ 5:1 => తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భారయ్లును కఠినమైన 

ఫిరాయ్దు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 5:2 => ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును అనేకులము. 

అందుచేత మేము తిని బర్దుకుటకు ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 

నెహెమాయ్ 5:3 => మరికొందరు కాష్మమునన్ందున మా భూములను దార్క్షతోటలను మాయిండల్ను 

కుదువపెటిట్తివిు గనుక మీయొదద్ ధానయ్ము తీసికొందుమనిరి. 

నెహెమాయ్ 5:4 => మరికొందరు రాజు గారికి పనున్ చెలిల్ంచుటకై మా భూములమీదను మా 

దార్క్షతోటలమీదను మేము అపుప్ చేసితివిు. 

నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  

కీరత్నలు 55:2 => నా మనవి ఆలకించి నాకుతత్రమిముమ్. 
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కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 56:1 => దేవా, ననున్ కరుణింపుము మనుషుయ్లు ననున్ మింగవలెననియునాన్రు దినమెలల్ 

వారు పోరాడుచు ననున్ బాధించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 56:2 => అనేకులు గరివ్ంచి నాతో పోరాడుచునాన్రు దినమెలల్ నాకొరకు పొంచియునన్వారు 

ననున్ మింగవలెనని యునాన్రు 

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

లూకా 18:6 => మరియు పర్భువిటల్నెను అనాయ్యసుథ్డైన ఆ నాయ్యాధిపతి చెపిప్న మాట వినుడి. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

కీరత్నలు 10:15 => దుషుట్ల భుజమును విరుగగొటుట్ము చెడ డ్వారి దుషట్తవ్ము ఏమియు 

కనబడకపోవువరకు దానినిగూరిచ్ విచారణ చేయుము. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

కీరత్నలు 119:55 => యెహోవా, రాతిర్వేళ నీ నామమును సమ్రణ చేయుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించి నడుచుకొనుచునాన్ను 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

హోషేయ 7:14 => హృదయ పూరవ్కముగా ననున్ బతిమాలుకొనక శయయ్లమీద పరుండి కేకలు 

వేయుదురు; ననున్ విసరిజ్ంచి ధానయ్ మదయ్ములు కావలెనని వారు గుంపులు కూడుదురు.  

వచనము 12 

కాగా వారు దుషుట్లైన మనుషుయ్ల గరవ్మునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయన పర్తుయ్తత్ర 

మిచుచ్టలేదు.  

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్ పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:23 => ఎటల్నగా సిరియా రాజుల దేవతలు వారికి సహాయము 

చేయుచునన్వి గనుక వాటి సహాయము నాకును కలుగునటుల్ నేను వాటికి బలులు అరిప్ంచెదననుకొని, 

తనున్ ఓడించిన దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు అరిప్ంచెను; అయితే అవి అతనికిని 

ఇశార్యేలువారికిని నషట్మునకే హేతువులాయెను. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

యోబు 32:22 => ముఖసుత్తి చేయుట నాచేత కాదు అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు 

ననున్ శీఘర్ముగా నిరూమ్లము చేయును. 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  
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కీరత్నలు 42:8 => అయినను పగటివేళ యెహోవా తన కృప కలుగ నాజాఞ్పించును రాతిర్వేళ 

ఆయననుగూరిచ్న కీరత్నయు నా జీవదాతయైన దేవునిగూరిచ్న పార్రథ్నయు నాకు తోడుగా ఉండును.  

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

కీరత్నలు 119:62 => నాయ్యమైన నీ విధులనుబటిట్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు 

అరధ్రాతిర్వేళ నేను మేలొక్నువాడను. 

కీరత్నలు 149:5 => భకుత్లు ఘనతనొంది పర్హరిష్ంచుదురు గాక వారు సంతోషభరితులై తమ 

పడకలమీద ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

కీరత్నలు 92:2 => నీ నామమును కీరిత్ంచుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను పర్తి రాతిర్ నీ 

విశావ్సయ్తను 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 119:55 => యెహోవా, రాతిర్వేళ నీ నామమును సమ్రణ చేయుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించి నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 149:2 => ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు గాక 

సీయోను జనులు తమ రాజునుబటిట్ ఆనందించుదురు గాక. 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 
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యిరిమ్యా 2:6 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవా యెకక్డనునాన్డని 

అరణయ్ములో అనగా, ఎడారులు, గోతులుగల దేశములో అనావృషిట్యు గాఢాంధకారమును కలిగి, 

యెవరును సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని దేశములో మముమ్ను నడిపించిన యెహోవా యెకక్డ 

ఉనాన్డని జనులు అడుగుటలేదు. 

హోషేయ 7:14 => హృదయ పూరవ్కముగా ననున్ బతిమాలుకొనక శయయ్లమీద పరుండి కేకలు 

వేయుదురు; ననున్ విసరిజ్ంచి ధానయ్ మదయ్ములు కావలెనని వారు గుంపులు కూడుదురు.  

వచనము 13 

నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని లక్షయ్పెటట్డు. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

యోబు 39:17 => దేవుడు దానిని తెలివిలేనిదిగా జేసెను ఆయన దానికి వివేచనాశకిత్ ననుగర్హించి 

యుండలేదు. 

కీరత్నలు 32:9 => బుదిధ్ జాఞ్నములులేని గుఱఱ్మువలెనైనను కంచరగాడిద వలెనైనను మీరు ఉండకుడి 

అవి నీ దగగ్రకు తేబడునటుల్ వాటి నోరు వారుతోను కళె ల్ముతోను బిగింపవలెను.  

కీరత్నలు 94:10 => అనుయ్జనులను శికిష్ంచువాడు మనుషుయ్లకు తెలివి నేరుప్వాడు దండింపక 

మానునా? 
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కీరత్నలు 119:135 => నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కటట్డలను నాకు 

బోధింపుము. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షుఠ్లు కారా? 

లూకా 12:24 => కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి వితత్వు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, 

కొటుట్లేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు పకుష్లకంటె ఎంతో శేర్షుఠ్లు. 

వచనము 14 

ఆయనను చూడలేనని నీవు చెపిప్నను వాయ్జెయ్ము ఆయన యెదుటనే యునన్ది, ఆయన నిమితత్ము నీవు 

కనిపెటట్వలెను. 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 
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కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 123:3 => యెహోవా, మేము అధిక తిరసాక్రము పాలైతివిు అహంకారుల నిందయు 

గరివ్షుఠ్ల తిరసాక్రమును మామీదికి అధికముగా వచిచ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 123:4 => మముమ్ను కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము. 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 

యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

యెషయా 14:16 => నినున్ చూచువారు నినున్ నిదానించి చూచుచు ఇటుల్ తలపోయుదురు 

యెషయా 14:17 => భూమిని కంపింపజేసి రాజయ్ములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును 

అడవిగాచేసి దాని పటట్ణములను పాడుచేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపటిట్నవారిని తమ 

నివాససథ్లమునకు పోనియయ్నివాడు ఇతడేనా?  

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

వచనము 15 

ఆయన కోపముతో దండింపక పోయినందునను నిశచ్యముగా దురహంకారమును ఆయన గురిత్ంపక 

పోయినందునను  

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 
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యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

సామెతలు 15:29 => భకిత్హీనులకు యెహోవా దూరసుథ్డు నీతిమంతుల పార్రథ్న ఆయన 

అంగీకరించును. 

సామెతలు 28:9 => ధరమ్శాసత్రము వినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని పార్రథ్న హేయము. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

పర్సంగి 5:3 => విసాత్రమైన పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్ మాటలు పలుకువాడు 

బుదిధ్హీనుడగును. 
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యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యిరిమ్యా 11:11 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తాము తపిప్ంచుకొనజాలని 

కీడు వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు నాకు మొఱఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱఱ్ను వినకుందును.  

హోషేయ 7:14 => హృదయ పూరవ్కముగా ననున్ బతిమాలుకొనక శయయ్లమీద పరుండి కేకలు 

వేయుదురు; ననున్ విసరిజ్ంచి ధానయ్ మదయ్ములు కావలెనని వారు గుంపులు కూడుదురు.  

హోషేయ 8:2 => వారు మా దేవా, ఇశార్యేలు వారలమైన మేము నినున్ ఎరిగియునన్ వారమే యని 

నాకు మొఱఱ్ పెటుట్దురు; 

హోషేయ 8:3 => ఇశార్యేలీయులు సనామ్రగ్మును విసరిజ్ంచిరి గనుక శతుర్వు వారిని తరుమును. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

యోబు 30:20 => నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను అయితే నీవు పర్తుయ్తత్రమేమియు నియయ్కునాన్వు నేను 

నిలుచుండగా నీవు ననున్ తేరి చూచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 102:17 => ఆయన దికుక్లేని దరిదుర్ల పార్రథ్న నిరాకరింపక వారి పార్రథ్నవైపు 

తిరిగియునాన్డు. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 
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యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

వచనము 16 

నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

యోబు 9:11 => ఇదిగో ఆయన నా సమీపమున గడచిపోవుచునాన్డు గాని నేనాయనను 

కనుగొనలేను నా చేరువను పోవుచునాన్డు గాని ఆయన నాకు కనబడడు. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:8 => నేను తూరుప్దిశకు వెళి ల్నను ఆయన అచచ్ట లేడు పడమటిదిశకు వెళి ల్నను ఆయన 

కనబడుటలేదు 

యోబు 23:9 => ఆయన పనులు జరిగించు ఉతత్రదిశకు పోయినను ఆయన నాకు కానవచుచ్ట 

లేదు దకిష్ణదిశకు ఆయన ముఖము తిర్పుప్కొనియునాన్డు నేనాయనను కనుగొనలేను. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

కీరత్నలు 77:5 => తొలిల్టి దినములను, పూరవ్కాల సంవతస్రములను నేను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొందును. 
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కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

కీరత్నలు 77:7 => పర్భువు నితయ్ము విడనాడునా? ఆయన ఇకెనన్డును కటాకిష్ంపడా? 

కీరత్నలు 77:8 => ఆయన కృప ఎనన్టికిలేకుండ మానిపోయెనా? ఆయన సెలవిచిచ్న మాట 

తరతరములకు తపిప్పోయెనా? 

కీరత్నలు 77:9 => దేవుడు కటాకిష్ంప మానెనా? ఆయన కోపించి వాతస్లయ్త చూపకుండునా?(సెలా.) 

కీరత్నలు 77:10 => అందుకు నేనీలాగు అనుకొనుచునాన్ను మహోనన్తుని దకిష్ణహసత్ము 

మారుప్నొందెననుకొనుటకు నాకు కలిగిన శర్మయే కారణము. 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 7:7 => అయినను యెహోవా కొరకు నేను ఎదురుచూచెదను, రక్షణకరత్యగు నా దేవునికొరకు 

నేను కనిపెటిట్యుందును, నా దేవుడు నా పార్రథ్న నాలకించును. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 
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కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 27:13 => సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుదుననన్ నమమ్కము నాకు 

లేనియెడల నేనేమవుదును? యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము  

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 37:6 => ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ నిరోద్షతవ్మును 

వెలల్డిపరచును. 

కీరత్నలు 62:5 => నా పార్ణమా, దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా నుండుము ఆయనవలననే నాకు 

నిరీక్షణ కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 62:8 => జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ 

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 
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యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

కీరత్నలు 31:22 => భీతిచెందినవాడనై నీకు కనబడకుండ నేను నాశనమైతిననుకొంటిని అయినను 

నీకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా నీవు నా విజాఞ్పనల ధవ్ని నాలకించితివి. 

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 

యెషయా 38:11 => యెహోవాను, సజీవుల దేశమున యెహోవాను చూడకపోవుదును. మృతుల 

లోకనివాసినై ఇకను మనుషుయ్లను కానకపోవుదునని నేననుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 
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వచనము 1 

మరియు ఎలీహు ఇంక యిటల్నెను 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

సంఖాయ్కాండము 20:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశార్యేలీయుల 

కనున్లయెదుట నా పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్ నముమ్కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును 

నేను వారికిచిచ్న దేశములోనికి మీరు తోడుకొనిపోరని చెపెప్ను. 

లూకా 1:20 => మరియు నా మాటలు వాటి కాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమమ్లేదు గనుక 

ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 30:15 => భీకరమైనవి నామీద పడెను గాలి కొటిట్వేయునటుల్ వారు నా పర్భావమును 

కొటిట్వేయుదురు మేఘమువలె నా కేష్మము గతించిపోయెను. 

యోబు 30:16 => నా ఆతమ్ నాలో కరిగిపోయియునన్ది ఆపదిద్నములు ననున్ పటుట్కొనియునన్వి 

యోబు 30:17 => రాతిర్వేళను నా యెముకలు నాలో విరుగగొటట్బడునటుల్నన్వి ననున్ బాధించు 

నొపుప్లు నిదర్పోవు. 
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యోబు 30:18 => మహా రోగబలముచేత నా వసత్రము నిరూపమగును మెడ చుటుట్నుండు నా 

చొకాక్యివలె అది ననున్ ఇరికించుచునన్ది. 

యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

యోబు 30:20 => నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను అయితే నీవు పర్తుయ్తత్రమేమియు నియయ్కునాన్వు నేను 

నిలుచుండగా నీవు ననున్ తేరి చూచుచునాన్వు. 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

యోబు 30:22 => గాలిచేత ననున్ లేవనెతిత్ దానిమీద ననున్ కొటుట్కొని పోజేయుచునాన్వు 

తుపానుచేత ననున్ హరించివేయుచునాన్వు 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

యోబు 30:24 => ఒకడు పడిపోవునెడల వాడు చెయియ్ చాపడా? ఆపదలో నునన్వాడు 

తపిప్ంపవలెనని మొఱఱ్పెటట్డా? 

యోబు 30:25 => బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను 

దుఖింపలేదా? 

యోబు 30:26 => నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను వెలుగు 

నిమితత్ము నేను కనిపెటట్గా చీకటి కలిగెను. 

యోబు 30:27 => నా పేగులు మానక మండుచునన్వి అపాయదినములు ననెన్దురొక్నెను. 

యోబు 30:28 => సూరుయ్ని పర్కాశములేక వాయ్కులపడుచు నేను సంచరించుచునాన్ను 

సమాజములో నిలువబడి మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

యోబు 30:29 => నేను నకక్లకు సోదరుడనైతిని నిపుప్కోళల్ జతకాడనైతిని. 

యోబు 30:30 => నా చరమ్ము నలల్బడి నామీదనుండి ఊడిపోవుచునన్ది కాకవలన నా యెముకలు 

కాగిపోయెను. నా సవ్రమండలము దుఃఖసవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి రోదనశబద్ము 

ఎతుత్చునన్ది. 
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యోబు 30:31 => నా సవ్రమండలము దుఃఖ సవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి రోదనశబద్ము 

ఎతుత్చునన్ది.   

కీరత్నలు 88:11 => సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశావ్సయ్తను 

ఎవరైన చెపుప్కొందురా? 

కీరత్నలు 88:12 => అంధకారములో నీ అదుభ్తములు తెలియనగునా? పాతాళములో నీ నీతి 

తెలియనగునా? 

కీరత్నలు 88:13 => యెహోవా, నేను నీతోనే మనవి చేయుచునాన్ను ఉదయమున నా పార్రథ్న నినున్ 

ఎదురొక్నును. 

కీరత్నలు 88:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ విడుచుట యేల? నీ ముఖము నాకు చాటు చేయుట 

యేల? 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

హోషేయ 11:9 => నా ఉగర్తాగిన్నిబటిట్ నాకు కలిగిన యోచనను నేను నెరవేరచ్ను; నేను మరల 

ఎఫార్యిమును లయపరచను, నేను మీ మధయ్ పరిశుదధ్దేవుడను గాని మనుషుయ్డను కాను, మిముమ్ను 

దహించునంతగా నేను కోపింపను. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  
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సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

యెషయా 38:11 => యెహోవాను, సజీవుల దేశమున యెహోవాను చూడకపోవుదును. మృతుల 

లోకనివాసినై ఇకను మనుషుయ్లను కానకపోవుదునని నేననుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

వచనము 2 

కొంతసేపు ననున్ ఓరుచ్కొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా దేవుని పక్షముగా 

నేనింకను మాటలాడవలసియునన్ది. 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

యోబు 33:2 => ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది. 

యోబు 33:8 => నిశచ్యముగా నీ పలుకులు నా చెవినిబడెను నీ మాటల ధవ్ని నాకు వినబడెను. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

యోబు 33:10 => ఆయన నామీద తపుప్లు పటిట్ంచుటకు సమయము వెదకుచునాన్డు ననున్ తనకు 

పగవానిగా భావించుచునాన్డు. 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 34:35 => యోబు తెలివిమాలిన మాటలాడుచునాన్డు. అతని మాటలు బుదిధ్హీనమైనవి 
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యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

వచనము 3 

దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని ఆరోపించెదను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 4 

నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట నునాన్డు.  
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యోబు 21:3 => నాకు సెలవిచిచ్నయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు 

అపహాసయ్ము చేయవచుచ్ను. 

యోబు 33:31 => యోబూ, చెవిని బెటుట్ము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను 

మాటలాడెదను. 

యోబు 33:32 => చెపప్వలసిన మాట యేదైన నీకునన్యెడల నాతో పర్తుయ్తత్రము చెపుప్ము 

మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని సాథ్పింప గోరుచునాన్ను.  

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

నిరగ్మకాండము 4:16 => అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే నీకు 

నోరుగానుండును, నీవు అతనికి దేవుడవుగా ఉందువు. 

యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 

గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

యెహెజేక్లు 2:7 => అయినను ఆ జనులకు భయపడకుము, వారి మాటలకును భయపడకుము. 

వారు తిరుగుబాటు చేయువారు వారికి భయపడకుము. 
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2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

యోబు 15:17 => నా మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతును నేను చూచినదానిని నీకు 

వివరించెదను. 

వచనము 5 

ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు ఆయన వివేచనాశకిత్ 

బహు బలమైనది. 

యోబు 28:12 => అయితే జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 28:20 => అటె ల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 

యోబు 28:22 => మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును 

అనును. 

యోబు 28:23 => దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 

యోబు 28:24 => ఆయన భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము కిర్ంది దానినంతటిని 

తెలిసికొనుచునాన్డు. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 
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మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:38 => అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 10:6 => అయితే విశావ్సమూలమగు నీతి యీలాగు చెపుప్చునన్ది ఎవడు 

పరలోకములోనికి ఎకిక్పోవును? అనగా కీర్సుత్ను కిర్ందికి తెచుచ్టకు;  

రోమీయులకు 10:7 => లేక ఎవడు అగాధములోనికి దిగిపోవును? అనగా కీర్సుత్ను 

మృతులలోనుండి పైకి తెచుచ్టకు అని నీవు నీ హృదయములో అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 10:8 => అదేమని చెపుప్చునన్ది? వాకయ్ము నీయొదద్ను, నీ నోటను నీ 

హృదయములోను ఉనన్ది; అది మేము పర్కటించు విశావ్సవాకయ్మే. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  
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యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

యోబు 34:12 => దేవుడు ఏ మాతర్మును దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు నాయ్యము తపప్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

కీరత్నలు 11:7 => యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని పేర్మించువాడు యథారథ్వంతులు ఆయన 

ముఖదరశ్నము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 
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యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 35:10 => అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 
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రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

వచనము 6 

భకిత్హీనుల పార్ణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు నాయ్యము జరిగించును. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 21:34 => మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో 

మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ జూచెదరు? 

యోబు 22:6 => ఏమియు ఇయయ్కయే నీ సోదరులయొదద్ నీవు తాకటుట్ పుచుచ్కొంటివి వసత్రహీనుల 

బటట్లను తీసికొంటివి 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 
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యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 

యోబు 22:12 => దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు కాడా?నక్షతర్ముల ఔనన్తయ్మును చూడుము 

అవి ఎంతపైగా నునన్వి? 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

యోబు 22:19 => మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ 

కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 
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యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

సామెతలు 8:8 => నా నోటి మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను 

లేదు 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

యోబు 37:16 => మేఘములను తేల చేయుటయు పరిపూరణ్జాఞ్నము గలవాని మహా కారయ్ములును 

నీకు తెలియునా? 

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

Page  of 1829 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

సామెతలు 22:20 => నినున్ పంపువారికి నీవు సతయ్వాకయ్ములతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నటుల్ 

సతయ్పర్మాణము నీకు తెలియజేయుటకై 

సామెతలు 22:21 => ఆలోచనయు తెలివియుగల శేర్షఠ్మైన సామెతలు నేను నీకొరకు రచించితిని. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

వచనము 7 

నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో ఆయన వారిని 

నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  
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యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

యోబు 12:14 => ఆలోచించుము ఆయన పడగొటట్గా ఎవరును మరల కటట్జాలరు ఆయన 

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 
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యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 147:5 => మన పర్భువు గొపప్వాడు ఆయన అధిక శకిత్గలవాడు ఆయన జాఞ్నమునకు 

మితిలేదు. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:25 => దేవుని వెఱిఱ్తనము మనుషయ్ జాఞ్నముకంటె జాఞ్నము గలది, దేవుని 

బలహీనత మనుషుయ్ల బలముకంటె బలమైనది. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 
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1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

వచనము 8 

వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 21:9 => వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము 

వారిమీద పడుటలేదు. 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱఱ్ను ఆయన మరువడు. 

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 
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కీరత్నలు 10:15 => దుషుట్ల భుజమును విరుగగొటుట్ము చెడ డ్వారి దుషట్తవ్ము ఏమియు 

కనబడకపోవువరకు దానినిగూరిచ్ విచారణ చేయుము. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  
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నిరగ్మకాండము 22:22 => విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను బాధపెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

నిరగ్మకాండము 22:24 => నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు 

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

యోబు 36:15 => శర్మపడువారిని వారికి కలిగిన శర్మవలన ఆయన విడిపించును. బాధవలన 

వారిని విధేయులుగా చేయును. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

వచనము 9 

అపుప్డు వారు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని ఆయన వారి వారి కారయ్ములను వారి వారి దోషములను 

వారికి తెలియజేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

కీరత్నలు 33:18 => వారి పార్ణమును మరణమునుండి తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని 

సజీవులనుగా కాపాడుటకును 
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కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 
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ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషుట్డుగా ఉండెను. 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 
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కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

కీరత్నలు 11:7 => యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని పేర్మించువాడు యథారథ్వంతులు ఆయన 

ముఖదరశ్నము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 41:12 => నా యథారథ్తనుబటిట్ నీవు ననున్ ఉదధ్రించుచునాన్వు నీ సనిన్ధిని నితయ్ము ననున్ 

నిలువబెటుట్దువు. 

యెషయా 22:23 => దిటట్మైనచోట మేకు కొటిట్నటుట్ నేను అతని సిథ్రపరచెదను అతడు తన పితరుల 

కుటుంబమునకు మానయ్తగల సింహాసనముగా నుండును. 

యెషయా 37:17 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుము; యెహోవా, 

కనున్లుతెరచి దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని 

మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 

వచనము 10 

ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ ఇచుచ్ను. 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 
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యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

కీరత్నలు 18:5 => పాతాళపు పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరింపగను 

కీరత్నలు 107:10 => దేవుని ఆజఞ్లకు లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును తృణీకరించినందున 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:9 => ఆయన నా మారగ్ములకు అడ డ్ముగా చెకుక్డురాళుల్ కటిట్యునాన్డు నేను 

పోజాలకుండ నా తోర్వలను కటిట్వేసియునాన్డు 

సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

2 సమూయేలు 22:6 => పాతాళ పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ 

ఆవరించగను 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషేష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

యోబు 13:23 => నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు 

తెలియజేయుము. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 
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యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

ఆమోసు 4:9 => మరియు మీ ససయ్ములను ఎండుతెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, 

గొంగళి పురుగు వచిచ్ మీ విసాత్రమైన వనములను దార్క్షతోటలను అంజూరపుచెటల్ను ఒలీవచెటల్ను 

తినివేసెను, అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

వచనము 11 

వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను తమ సంవతస్రములను 

సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:21 => మరియు యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నేను ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదనియు, నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ యీ మంచి దేశములో 

పర్వేశింపకూడదనియు పర్మాణము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:22 => కావున నేను ఈ యొరాద్ను దాటకుండ ఈ దేశముననే 

చనిపోదును; మీరు దాటి ఆ మంచి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెదరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషేష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:71 => నేను నీ కటట్డలను నేరుచ్కొనునటుల్ శర్మనొంది యుండుట నాకు మేలాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 
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కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

యెషయా 59:12 => మేము చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీ యెదుట విసత్రించియునన్వి మా 

పాపములు మామీద సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి మా తిరుగుబాటు కిర్యలు మాకు కనబడుచునన్వి. మా 

దోషములు మాకు తెలిసేయునన్వి.  

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 
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యోబు 13:23 => నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు 

తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 107:10 => దేవుని ఆజఞ్లకు లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును తృణీకరించినందున 

వచనము 12 

వారు ఆలకింపనియెడల వారు బాణములచేత కూలి నశించెదరు. జాఞ్నములేక చనిపోయెదరు. 

యోబు 36:15 => శర్మపడువారిని వారికి కలిగిన శర్మవలన ఆయన విడిపించును. బాధవలన 

వారిని విధేయులుగా చేయును. 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షుఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  
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యెషయా 48:8 => అవి నీకు వినబడనే లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పూరవ్మునుండి నీ చెవి 

తెరువబడనేలేదు నీవు అపనమమ్కసుథ్డవై నీ తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని తిరుగుబాటు 

చేయువాడవని అనిపించుకొంటివని నాకు తెలియును.  

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

యెషయా 50:5 => పర్భువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుదిధ్ పుటిట్ంపగా నేను ఆయనమీద 

తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను తొలగిపోలేదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 
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సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 4:3 => యూదావారికిని యెరూషలేము నివాసులకును యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ముళల్పొదలలో వితత్నములు చలల్క మీ బీడుపొలమును దునున్డి. 

యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 
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యిరిమ్యా 7:3 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ సథ్లమున మిముమ్ను నివసింపజేయునటుల్ మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను 

దిదుద్కొనుడి 

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 7:7 => ఈ సథ్లమున తమకు నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ 

పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను కాపురముంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 14:1 => ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతటుట్కు 

తిరుగుము. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

వచనము 13 

అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని 

బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

యిరిమ్యా 26:13 => కాబటిట్ యెహోవా మీకు చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడునుగూరిచ్ ఆయన 

సంతాపపడునటుల్ మీరు మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొని మీ దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినుడి. 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 
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హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

యోబు 11:16 => నిశచ్యముగా నీ దురద్శను నీవు మరచెదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ నీవు దానిని జాఞ్పకము చేసికొనెదవు. 

యోబు 11:17 => అపుప్డు నీ బర్దుకు మధాయ్హన్కాల తేజసుస్కంటె అధికముగా పర్కాశించును 

చీకటి కమిమ్నను అది అరుణోదయమువలె కాంతిగానుండును. 

యోబు 11:18 => నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ 

యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

యోబు 11:19 => ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు 

చేసెదరు. 

యోబు 21:11 => వారు తమ పిలల్లను మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురు వారి పిలల్లు 

నటనము చేయుదురు. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 
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పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుచు, ఆయనను పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

యోబు 21:13 => వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒకక్క్షణములోనే 

పాతాళమునకు దిగుదురు. 
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యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

వచనము 14 

కావున వారు యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బర్దుకు పురుషగాముల బర్దుకువంటిదగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15 => హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ 

మళి ల్ నా దేవుడైన యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:16 => ఈ గొపప్ అగిన్ నాకు ఇకను కనబడకుండునుగాక అని 

చెపిప్తివి. ఆ సమయమున నీ దేవుడైన యెహోవాను నీవు అడిగిన వాటనిన్టిచొపుప్న నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీ మధయ్ను నావంటి పర్వకత్ను నీ సహోదరులలో నీకొరకు పుటిట్ంచును, ఆయన మాట నీవు 

వినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:17 => మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను. వారు చెపిప్న మాట 

మంచిది; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19 => అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని 

దానిగూరిచ్ విచారణ చేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20 => అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని 

తనకాజాఞ్పించని మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ 

పర్వకత్యును చావవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:21 => మరియు ఏదొకమాట యెహోవా చెపిప్నది కాదని మేమెటుల్ 

తెలిసికొనగలమని మీరనుకొనినయెడల, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:22 => పర్వకత్ యెహోవా నామమున చెపిప్నపుప్డు ఆ మాట 

జరుగకపోయినయెడలను ఎనన్డును నెరవేరకపోయిన యెడలను అది యెహోవా చెపిప్న మాట కాదు, 

ఆ పర్వకత్ అహంకారముచేతనే దాని చెపెప్ను గనుక దానికి భయపడవదుద్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:15 => ఇకక్డ నేడు మనతోకూడ నుండనివారితోను ఈ నిబంధనను 

పర్మాణమును చేయుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:16 => మనము ఐగుపుత్ దేశమందు ఎటుల్ నివసించితిమో, మీరు 

దాటివచిచ్న జనముల మధయ్నుండి మనమెటుల్ దాటివచిచ్తిమో మీరెరుగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:17 => వారి హేయకిర్యలను, కఱఱ్తోను రాతితోను వెండితోను 

బంగారముతోను చేయబడినవారి విగర్హములను మీరు చూచితిరిగదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:18 => ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా 

యొదద్నుండి తొలగు హృదయముగల పురుషుడేగాని సతరీయేగాని కుటుంబమేగాని గోతర్మేగాని నేడు 

మీలో ఉండకుండునటుల్ను , మరణకరమైన దుషృక్తయ్మునకు అటిట్ మూలమైనది మీలో 

ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  
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రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

యోబు 4:21 => వారి డేరా తార్డు తెగవేయబడును వారు బుదిధ్ కలుగకయే మృతినొందుదురు. 

ఆలాగుననే జరుగుచునన్ది గదా. 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళి ల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:22 => అందుకు యూదులు నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని యీయన చెపుప్చునాన్డే; 

తనున్ తానే చంపుకొనునా అని చెపుప్కొనుచుండిరి. 

యోహాను 8:23 => అపుప్డాయన మీరు కిర్ందివారు, నేను పైనుండువాడను; మీరు ఈ లోక 

సంబంధులు, నేను ఈ లోకసంబంధుడను కాను. 

యోహాను 8:24 => కాగా మీ పాపములలోనే యుండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెపిప్తిని. నేను 

ఆయననని మీరు విశవ్సించనియెడల మీరు మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురని వారితో 

చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 
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యోవేలు 2:8 => ఒకదానిమీద ఒకటి తొర్కుక్లాడక అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి 

ఆయుధములమీద పడినను తోర్వ విడువవు. 

వచనము 15 

శర్మపడువారిని వారికి కలిగిన శర్మవలన ఆయన విడిపించును. బాధవలన వారిని విధేయులుగా 

చేయును. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => యెహోవా మనమీదికి అపరాధశిక్ష రపిప్ంచునటుల్ మీరు 

చేసియునాన్రు. చెరపటిట్న వీరిని మీరు ఇకక్డికి రపిప్ంపకూడదు. మన పాపములను అపరాధములను 

పెంపుజేయుటకు మీరు పూనుకొనియునాన్రు ; మన అపరాధము అధికమైయునన్ది . 

ఇశార్యేలువారమైన మన మీద మహోగర్త రేగియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 
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యోబు 35:9 => అనేకులు బలాతాక్రము చేయుటవలన జనులు కేకలు వేయుదురు బలవంతుల 

భుజబలమునకు భయపడి సహాయముకొరకై కేకలు వేయుదురు. 

యోబు 35:10 => అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

కీరత్నలు 107:10 => దేవుని ఆజఞ్లకు లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును తృణీకరించినందున 

లేవీయకాండము 14:41 => అపుప్డతడు ఆ యింటిలోపలను చుటుట్ గోడలను గీయింపవలెను. వారు 

గీసిన పెలల్లను ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 13:16 => ఇదియు నాకు రక్షణారథ్మైనదగును భకిత్హీనుడు ఆయన సనిన్ధికి రాతెగింపడు. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

యోబు 40:13 => కనబడకుండ వారినందరిని బూడిదెలో పాతిపెటుట్ము సమాధిలో వారిని 

బంధింపుము. 

యెషయా 9 :13 => అయినను జనులు తముమ్ కొటిట్నవానితటుట్ తిరుగుట లేదు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను వెదకరు. 
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దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

హోషేయ 7:7 => పొయియ్ కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ నాయ్యాధిపతులను 

మింగివేయుదురు, వారి రాజులందరును కూలిరి, వారిలో ననున్ సమ్రించువాడొకడును లేడు. 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 12:32 => మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని 

పరిశుదాధ్తమ్కు విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 

పాపక్షమాపణ లేదు. 

లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

వచనము 16 

అంతియేకాక బాధలోనుండి ఆయన నినున్ తపిప్ంచును. ఇరుకులేని విశాలసథ్లమునకు నినున్ 

తోడుకొనిపోవును నీ ఆహారమును కొర్వువ్తో నింపును.  

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

యోబు 21:23 => ఒకడు తన కడవలలో పాలు నిండియుండగను తన యెముకలలో మూలుగ 

బలిసియుండగను 

యోబు 21:24 => సంపూరణ్ సౌఖయ్మును నెమమ్దియును కలిగి నిండు ఆయుషయ్ముతో 

మృతినొందును 
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యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 38:7 => యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడు గనుక 

యెహోవా అతని చంపెను. 

ఆదికాండము 38:8 => అపుప్డు యూదా ఓనానుతో నీ అనన్భారయ్యొదద్కు వెళి ల్ మరిది ధరమ్ము 

జరిగించి నీ అనన్కు సంతానము కలుగజేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:9 => ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినపుప్డు తన 

అనన్కు సంతానము కలుగజేయకుండునటుల్ తన రేతసుస్ను నేలను విడిచెను. 

ఆదికాండము 38:10 => అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ 

చంపెను. 

లేవీయకాండము 10:1 => అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 
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ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:5 => పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక 

అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 13:44 => వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. 

లేవీయకాండము 14:41 => అపుప్డతడు ఆ యింటిలోపలను చుటుట్ గోడలను గీయింపవలెను. వారు 

గీసిన పెలల్లను ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి 

వచనము 17 

దుషుట్ల తీరుప్ నీలో పూరిత్గా కనబడుచునన్ది నాయ్యవిమరశ్యు తీరుప్ను కూడుకొనియునన్వి. 

యోబు 36:6 => భకిత్హీనుల పార్ణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు నాయ్యము 

జరిగించును. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1 2 : 8 = > అయితే ననున్ సేవించుటకును , భూరాజులకు 

దాసులైయుండుటకును ఎంత భేదమునన్దో వారు తెలిసికొనునటుల్ వారు అతనికి దాసులగుదురు. 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షుఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

కీరత్నలు 119:32 => నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునపుప్డు నేను నీ ఆజఞ్లమారగ్మున 

పరుగెతెత్దను. 
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దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 

వచనము 18 

నీకు కోర్ధము పుటుట్చునన్ది గనుక నీవు ఒకవేళ తిరసాక్రము చేయుదువేమో జాగర్తత్పడుము నీవు 

చేయవలసిన పార్యశిచ్తత్ము గొపప్దని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగర్తత్పడుము.  

యోబు 19:8 => నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను 

చీకటి చేసియునాన్డు 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

యోబు 42:13 => మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 42:14 => అతడు పెదద్దానికి యెమీమా అనియు రెండవదానికి కెజీయా అనియు 

మూడవదానికి కెరెంహపుప్కు అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 
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యోబు 42:15 => ఆ దేశమందంతటను యోబు కుమారెత్లంత సౌందరయ్వతులు కనబడలేదు. వారి 

తండిర్ వారి సహోదరులతో పాటు వారికి సావ్సథ్య్ములనిచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

కీరత్నలు 18:19 => విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను నేను ఆయనకు 

ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 31:8 => నీవు శతుర్వులచేత ననున్ చెరపెటట్లేదు విశాలసథ్లమున నా పాదములు 

నిలువబెటిట్తివి. 

కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱఱ్ ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

కీరత్నలు 118:5 => ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని విశాలసథ్లమందు యెహోవా 

నాకు ఉతత్రమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 23:5 => నా శతుర్వులయెదుట నీవు నాకు భోజనము సిదధ్పరచుదువు నూనెతో నా తల 

అంటియునాన్వు నా గినెన్ నిండి పొరుల్చునన్ది. 

కీరత్నలు 36:8 => నీ మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్ నొందుచునాన్రు. నీ ఆనంద 

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 63:5 => కొర్వువ్ మెదడు నాకు దొరకినటుల్గా నా పార్ణము తృపిత్పొందుచునన్ది ఉతస్హించు 

పెదవులతో నా నోరు నినున్గూరిచ్ గానము చేయుచునన్ది  

Page  of 1860 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

2 రాజులు 6:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ ఇదిగో నీయొదద్ మాకునన్ సథ్లము 

ఇరుకుగా నునన్ది; 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 18:36 => నా పాదములకు చోటు విశాలపరచితివి నా చీలమండలు బెణకలేదు.  

కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 119:32 => నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునపుప్డు నేను నీ ఆజఞ్లమారగ్మున 

పరుగెతెత్దను. 

2 కొరిందీయులకు 6:12 => మీయెడల మా అంతఃకరణము సంకుచితమై యుండలేదు గాని మీ 

అంతఃకరణమే సంకుచితమైయునన్ది. 

వచనము 19 

నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నినున్ తపిప్ంచునా? 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 
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యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

వచనము 20 
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జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడ డ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

కీరత్నలు 39:10 => నీవు పంపిన తెగులు నా మీదనుండి తొలగింపుము. నీచేతి దెబబ్వలన నేను 

కీష్ణించుచునాన్ను. 

యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

Page  of 1863 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 

1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 
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వచనము 21 

జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది మంచిదని నీవు వాని 

కోరుకొనియునాన్వు. 

సామెతలు 10:2 => భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 33:17 => రకిష్ంచుటకు గుఱఱ్ము అకక్రకు రాదు అది దాని విశేషబలముచేత మనుషుయ్లను 

తపిప్ంపజాలదు. 

సామెతలు 11:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము 

విడిపింపబడును. 
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యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

వచనము 22 

ఆలోచించుము, దేవుడు శకిత్మంతుడై ఘనత వహించిన వాడు ఆయనను పోలిన బోధకుడెవడు? 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుండినయెడల పాతాళము నాకు ఇలుల్ అను ఆశయే. చీకటిలో 

నా పకక్ పరచుకొనుచునాన్ను 
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యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:29 => అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో 

మొదలుకొని చెరసాలలోనునన్ ఖైదీ యొకక్ తొలిపిలల్ వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లనందరిని 

పశువుల తొలి పిలల్లననిన్టిని యెహోవా హతము చేసెను 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

పర్సంగి 11:3 => మేఘములు వరష్ముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును; మార్ను 

దకిష్ణముగా పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెల ష్సస్రు హతుడాయెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 
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యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

వచనము 23 

ఆయనకు మారగ్ము నియమించినవాడెవడు? నీవు దురామ్రగ్పు పనులు చేయుచునాన్వని ఆయనతో 

ఎవడు పలుక తెగించును? 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

యెహెజేక్లు 14:4 => 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  

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 
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యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  
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1 పేతురు 3:17 => దేవుని చితత్మాలాగునన్యెడల కీడుచేసి శర్మపడుటకంటె మేలుచేసి 

శర్మపడుటయే బహు మంచిది. 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

వచనము 24 

మనుషుయ్లు కీరిత్ంచిన ఆయన కారయ్మును మహిమపరచుటకై నీవు జాగర్తత్పడుము. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

యెషయా 14:5 => దుషుట్ల దుడుడ్కఱఱ్ను మానని హతయ్చేత జనములను కూర్రముగా కొటిట్న ఏలికల 

రాజదండమును యెహోవా విరుగగొటిట్యునాన్డు. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 27:8 => ఏ జనము ఏ రాజయ్ము బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసయ్ము 

చేయనొలల్క బబులోను రాజుయొకక్ కాడిని తన మెడమీద పెటుట్కొనదో దానిని నేను అతనిచేత బొతిత్గా 

నాశనము చేయించువరకు ఆ జనమును ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులుచేతను శికిష్ంచెదను; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 94:10 => అనుయ్జనులను శికిష్ంచువాడు మనుషుయ్లకు తెలివి నేరుప్వాడు దండింపక 

మానునా? 
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కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

యెషయా 54:13 => నీ పిలల్లందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిలల్లకు అధిక 

విశార్ంతి కలుగును. 

యిరిమ్యా 31:38 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో హననేయ్లు 

గోపురము మొదలుకొని మూలగుమమ్మువరకు పటట్ణము యెహోవా పేరట కటట్బడును. 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 119:135 => నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కటట్డలను నాకు 

బోధింపుము. 

యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  
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వచనము 25 

మనుషుయ్లందరు దాని చూచెదరు నరులు దూరమున నిలిచి దాని చూచెదరు. 

యోబు 34:13 => ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటెట్నా? ఎవడైన సరవ్పర్పంచ భారమును 

ఆయన కపప్గించెనా? 

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

యోబు 34:15 => శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

యోబు 34:16 => కావున దీని విని వివేచించుము నా మాటల నాలకింపుము. 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 
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యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

యోబు 34:25 => వారి కిర్యలను ఆయన తెలిసికొనుచునాన్డు రాతిర్యందు ఆయన నాశనము 

కలుగజేయగా వారు నలుగగొటట్బడుదురు. 

యోబు 34:26 => దుషుట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

యోబు 34:27 => ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి ఆయన ఆజఞ్లలో దేనినైనను 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి. 

యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

యోబు 34:30 => భకిత్హీనులు రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు పర్జలను 

చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు  

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

యోబు 34:33 => నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? 

నేను కాదు నీవే నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 

యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  
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రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

వచనము 26 

ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన సంవతస్రముల సంఖయ్ 

మితిలేనిది. 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

యోబు 12:14 => ఆలోచించుము ఆయన పడగొటట్గా ఎవరును మరల కటట్జాలరు ఆయన 

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 

యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 
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యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

యోబు 12:23 => జనములను విసత్రింపజేయును నిరూమ్లముచేయును సరిహదుద్లను 

విశాలపరచును జనములను కొనిపోవును. 

యోబు 12:24 => భూజనుల అధిపతుల వివేచనను ఆయన నిరరథ్క పరచును తోర్వలేని 

మహారణయ్ములో వారిని తిరుగులాడ చేయును. 

యోబు 12:25 => వారు వెలుగులేక చీకటిలో తడబడుచుందురు మతుత్గొనినవాడు తూలునటుల్ 

ఆయన వారిని తూలచేయును. 

యోబు 26:5 => జలములకిర్ందను వాటి నివాసులకిర్ందను ఉండు పేర్తలు విలవిలలాడుదురు. 

యోబు 26:6 => ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా 

నునన్ది. 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 26:9 => దానిమీద మేఘమును వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసనపు కాంతిని 

మరుగుపరచెను. 

యోబు 26:10 => వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 

యోబు 26:11 => ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 
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యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 28:5 => యెహోవా కారయ్ములను వారు లక్షయ్పెటట్రు ఆయన హసత్కృతయ్ములను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు కావున ఆయన వారిని వృదిధ్పరచక నిరూమ్లము చేయును.  

కీరత్నలు 34:3 => నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన 

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 86:8 => పర్భువా, నీవు మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడవు నీవే 

అదివ్తీయ దేవుడవు. 

కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

కీరత్నలు 92:4 => ఎందుకనగా యెహోవా, నీ కారయ్ముచేత నీవు ననున్ సంతోషపరచుచునాన్వు 

నీచేతిపనులబటిట్ నేను ఉతస్హించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 92:5 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎంత దొడ డ్వి! నీ ఆలోచనలు అతి గంభీరములు, 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 

కీరత్నలు 107:15 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 
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కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

కీరత్నలు 111:3 => ఆయన కారయ్ము మహిమా పర్భావములు గలది ఆయన నీతి నితయ్ము 

నిలుకడగా నుండును. 

కీరత్నలు 111:4 => ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్ సూచనను నియమించియునాన్డు. 

యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు  

కీరత్నలు 111:8 => అవి శాశవ్తముగా సాథ్పింపబడియునన్వి సతయ్ముతోను యథారథ్తతోను అవి 

చేయబడియునన్వి.  

కీరత్నలు 145:10 => యెహోవా, నీ కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునన్వి నీ 

భకుత్లు నినున్ సనున్తించుదురు.  

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

లూకా 1:46 => అపుప్డు మరియ యిటల్నెను నా పార్ణము పర్భువును ఘనపరచుచునన్ది. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

కీరత్నలు 19:1 => ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచునన్వి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని 

పర్చురపరచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:2 => పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:3 => వాటికి భాషలేదు మాటలులేవు వాటి సవ్రము వినబడదు. 

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

యోబు 37:7 => మనుషుయ్లందరు ఆయన సృషిట్కారయ్మును తెలిసికొనునటుల్ పర్తి మనుషుయ్ని చేతిని 

బిగించి ఆయన ముదర్వేసియునాన్డు.  

యోబు 37:14 => యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అదుభ్తకిర్యలను 

ఆలోచింపుము. 

కీరత్నలు 8:3 => నీచేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చందర్నక్షతర్ములను నేను 

చూడగా 

పర్సంగి 11:5 => చూలాలి గరబ్మందు ఎముకలు ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే 

తోర్వను వచుచ్నో నీవెరుగవు, ఆలాగునే సమసత్మును జరిగించు దేవుని కిర్యలను నీవెరుగవు. 

వచనము 27 

ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె అవి పడును 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 28 

మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 
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యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 145:3 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము నొందదగినవాడు 

ఆయన మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది  

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

యోబు 11:9 => దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడలుప్ సముదర్ముకంటె 

అధికమైనది 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

కీరత్నలు 102:24 => నేనీలాగు మనవిచేసితిని నా దేవా, నాదినముల మధయ్ను ననున్ కొనిపోకుము 

నీ సంవతస్రములు తరతరములుండును. 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 
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కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

కీరత్నలు 102:27 => నీవు ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవతస్రములకు అంతము లేదు. 

హెబీర్యులకు 1:12 => ఉతత్రీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వసత్రమువలె మారచ్బడును గాని 

నీవు ఏకరీతిగానే యునాన్వు నీ సంవతస్రములు తరుగవు అని చెపుప్చునాన్డు. 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

యోబు 28:26 => వరష్మునకు కటట్డ నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మారగ్ము 

ఏరప్రచినపుప్డు 

యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 

కీరత్నలు 102:27 => నీవు ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవతస్రములకు అంతము లేదు. 

యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

వచనము 29 

మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు వచుచ్ విధమును 

ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  
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యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 

ఆదికాండము 2:6 => అయితే ఆవిరి భూమినుండి లేచి నేల అంతటిని తడిపెను. 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

కీరత్నలు 65:12 => అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచునన్వి కొండలు ఆనందమును నడికటుట్గా 

ధరించుకొనియునన్వి. 
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కీరత్నలు 65:13 => పచిచ్కపటుల్ మందలను వసత్రమువలె ధరించియునన్వి. లోయలు ససయ్ములతో 

కపప్బడియునన్వి అనిన్యు సంతోషధవ్ని చేయుచునన్వి అనిన్యు గానము చేయుచునన్వి. 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యోబు 36:33 => ఆయన గరజ్నము ఆయనను పర్సిదిధ్చేయును తాను వచుచ్చునాన్డని ఆయన 

పశువులకును తెలుపును. 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

యోబు 37:4 => దాని తరువాత ఉరుముధవ్ని గరిజ్ంచును ఆయన తన గంభీరమైన సవ్రముతో 

గరిజ్ంచును ఆయన ధవ్ని వినబడునపుప్డు ఆయన మెరుపును నిలిపివేయడు 

యోబు 37:6 => నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను 

ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు. 

యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 
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యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

వచనము 30 

ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

యోబు 37:12 => ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు నివాసయోగయ్మైన భూగోళము మీద 

మెరుపును మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి ఆజాఞ్పించునది యావతుత్ను అవి 

నెరవేరుచ్ను  

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:12 => నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద 

కురిసెను. 
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సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

వచనము 31 

వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

యోబు 37:16 => మేఘములను తేల చేయుటయు పరిపూరణ్జాఞ్నము గలవాని మహా కారయ్ములును 

నీకు తెలియునా? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

1 రాజులు 18:44 => ఏడవమారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్ మేఘము 

సముదర్మునుండి పైకి ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా నీవు అహాబు దగగ్రకు పోయి నీవు 

వెళల్కుండ వరష్ము నినున్ ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని చెపుప్మని వానిని 

పంపెను. 

1 రాజులు 18:45 => అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన 

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళి ల్పోయెను. 

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  
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యోబు 37:2 => ఆయన సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళుల్ ధవ్ని 

నాలకించుడి. 

యోబు 37:3 => ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన 

మెరుపును కనబడజేయును. 

యోబు 37:4 => దాని తరువాత ఉరుముధవ్ని గరిజ్ంచును ఆయన తన గంభీరమైన సవ్రముతో 

గరిజ్ంచును ఆయన ధవ్ని వినబడునపుప్డు ఆయన మెరుపును నిలిపివేయడు 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 18:13 => యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్న చేసెను సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 29:5 => యెహోవా సవ్రము దేవదారు వృక్షములను విరచును యెహోవా లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములను ముకక్లుగా విరచును.  

కీరత్నలు 29:6 => దూడవలె అవి గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును లెబానోనును షిరోయ్నును 

గురుపోతు పిలల్వలె గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 29:7 => యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 29:8 => యెహోవా సవ్రము అరణయ్మును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణయ్మును 

కదలించును 

కీరత్నలు 29:9 => యెహోవా సవ్రము లేళళ్ను ఈనజేయును అది ఆకులు రాలుచ్ను. ఆయన 

ఆలయములో నునన్వనిన్యు ఆయనకే పర్భావము అనుచునన్వి.  

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 77:16 => దేవా, జలములు నినున్ చూచెను జలములు నినున్ చూచి దిగులుపడెను 

అగాధజలములు గజగజలాడెను. 

కీరత్నలు 77:17 => మేఘరాసులు నీళుల్ దిమమ్రించెను. అంతరిక్షము ఘోషించెను. నీ బాణములు 

నలుదికుక్ల పారెను. 

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

కీరత్నలు 77:19 => నీ మారగ్ము సముదర్ములో నుండెను. నీ తోర్వలు మహా జలములలో ఉండెను. 

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 

యోబు 36:33 => ఆయన గరజ్నము ఆయనను పర్సిదిధ్చేయును తాను వచుచ్చునాన్డని ఆయన 

పశువులకును తెలుపును. 

వచనము 32 

ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన దానికి ఆజాఞ్పించును 
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యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళి ల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 14:22 => నీళుల్ విభజింపబడగా ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన 

నేలమీద నడిచిపోయిరి. ఆ నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను వారికి గోడవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 15:4 => ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను సముదర్ములో పడదోర్సెను అతని 

అధిపతులలో శేర్షుఠ్లు ఎఱఱ్ సముదర్ములో మునిగిపోయిరి 

నిరగ్మకాండము 15:5 => అగాధజలములు వారిని కపెప్ను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి. 
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కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:13 => యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్న చేసెను సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

కీరత్నలు 18:14 => ఆయన తన బాణములు పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులు 

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 

కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

కీరత్నలు 18:16 => ఉనన్త సథ్లమునుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ పటుట్కొని 

మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను. 

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

ఆదికాండము 1:3 => దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 
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యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

యోబు 37:15 => దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని యెటుల్ తీరామ్నము చేయునో నీకు 

తెలియునా? 

వచనము 33 

ఆయన గరజ్నము ఆయనను పర్సిదిధ్చేయును తాను వచుచ్చునాన్డని ఆయన పశువులకును తెలుపును. 

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 7:17 => ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు 

విసత్రించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆదికాండము 7:18 => జలములు భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ 

నీళల్మీద నడిచెను. 

ఆదికాండము 7:19 => ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:20 => పదిహేను మూరల యెతుత్న నీళుల్ పర్చండముగా పర్బలెను గనుక 

పరవ్తములును మునిగిపోయెను. 
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ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 7:24 => నూటఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలెను. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:25 => ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి 

బయటనునన్ది యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను, 

పొలములోని పర్తి చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:15 => తాపకరమైన పాములును తేళుల్ను కలిగి యెడారియై నీళుల్లేని 

భయంకరమైన ఆ గొపప్ అరణయ్ములో ఆయన నినున్ నడిపించెను, రాతిబండనుండి నీకు నీళుల్ 

తెపిప్ంచెను, 

యెహోషువ 10:11 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు 

తోర్వను పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ 

వడగండల్ను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత 

చంపిన వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

1 సమూయేలు 7:10 => సమూయేలు దహనబలి అరిప్ంచుచుండగా ఫిలిషీత్యులు యుదధ్ము 

చేయుటకై ఇశార్యేలీయుల మీదికి వచిచ్రి. అయితే యెహోవా ఆ దినమున ఫిలిషీత్యులమీద మెండుగా 

ఉరుములు ఉరిమించి వారిని తారుమారు చేయగా వారు ఇశార్యేలీయులచేత ఓడిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  
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కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

కీరత్నలు 65:12 => అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచునన్వి కొండలు ఆనందమును నడికటుట్గా 

ధరించుకొనియునన్వి. 

కీరత్నలు 65:13 => పచిచ్కపటుల్ మందలను వసత్రమువలె ధరించియునన్వి. లోయలు ససయ్ములతో 

కపప్బడియునన్వి అనిన్యు సంతోషధవ్ని చేయుచునన్వి అనిన్యు గానము చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:13 => తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారలనిచుచ్ను నీ కిర్యల 

ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 

కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 136:25 => సమసత్ జీవులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్చునాన్డు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

Page  of 1894 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 
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వచనము 1 

దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది కదలింపబడుచునన్ది. 

యోబు 26:9 => దానిమీద మేఘమును వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసనపు కాంతిని 

మరుగుపరచెను. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 10:22 => మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు 

మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:23 => మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ 

చోటనుండి లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

కీరత్నలు 147:9 => పశువులకును అరచుచుండు పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

యోబు 28:26 => వరష్మునకు కటట్డ నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మారగ్ము 

ఏరప్రచినపుప్డు 
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యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

యోబు 37:21 => ఉనన్తమైన మేఘములలో పర్కాశించు ఎండ యిపుప్డు కనబడకయునన్ను గాలి 

మేఘములను పోగొటిట్ దాని తేటగా కనుపరచును. 

వచనము 2 

ఆయన సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళుల్ ధవ్ని నాలకించుడి. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

యోబు 37:2 => ఆయన సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళుల్ ధవ్ని 

నాలకించుడి. 

2 సమూయేలు 22:14 => యెహోవా ఆకాశమందు గరిజ్ంచెను సరోవ్నన్తుడు ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 18:41 => పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు 

పోయి భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

1 రాజులు 18:43 => తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు 

చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు 

పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:44 => ఏడవమారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్ మేఘము 

సముదర్మునుండి పైకి ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా నీవు అహాబు దగగ్రకు పోయి నీవు 

వెళల్కుండ వరష్ము నినున్ ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని చెపుప్మని వానిని 

పంపెను. 
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1 రాజులు 18:45 => అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన 

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళి ల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 

యోవేలు 1:18 => మేతలేక పశువులు బహుగా మూలుగ్చునన్వి ఎడుల్ మందలుగా కూడి ఆకలికి 

అలాల్డుచునన్వి గొఱఱ్మందలు చెడిపోవుచునన్వి. 

యోవేలు 2:22 => పశువులారా, భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును, చెటుల్ ఫలించును, 

అంజూరపు చెటుల్ను, దార్క్షచెటుల్ సమృదిధ్గా ఫలించును, 

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

వచనము 3 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన మెరుపును 

కనబడజేయును. 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

యోబు 21:6 => నేను దాని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినయెడల నాకేమియు తోచకునన్ది నా 

శరీరమునకు వణకు పుటుట్చునన్ది. 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

Page  of 1899 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 
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ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

హోషేయ 11:10 => వారు యెహోవా వెంబడి నడిచెదరు; సింహము గరిజ్ంచునటుల్ ఆయన 

ఘోషించును, ఆయన ఘోషింపగా పశిచ్మ దికుక్న నునన్ జనులు వణకుచు వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

వచనము 4 
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దాని తరువాత ఉరుముధవ్ని గరిజ్ంచును ఆయన తన గంభీరమైన సవ్రముతో గరిజ్ంచును ఆయన ధవ్ని 

వినబడునపుప్డు ఆయన మెరుపును నిలిపివేయడు 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

యోబు 36:33 => ఆయన గరజ్నము ఆయనను పర్సిదిధ్చేయును తాను వచుచ్చునాన్డని ఆయన 

పశువులకును తెలుపును. 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:17 => దేవునిని ఎదురొక్నుటకు మోషే పాళెములోనుండి పర్జలను అవతలకు 

రపిప్ంపగా వారు పరవ్తము దిగువను నిలిచిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

నిరగ్మకాండము 19:19 => ఆ బూరధవ్ని అంతకంతకు బిగగ్రగా మోర్గెను. మోషే 

మాటలాడుచుండగా దేవుడు కంఠసవ్రముచేత అతనికి ఉతత్రమిచుచ్చుండెను. 

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

2 సమూయేలు 22:14 => యెహోవా ఆకాశమందు గరిజ్ంచెను సరోవ్నన్తుడు ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను. 
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యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  

యెహెజేక్లు 1:24 => అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన 

ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, 

అవి నిలుచునపుప్డెలల్ తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 
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వచనము 5 

దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని గొపప్కారయ్ములను ఆయన 

చేయును.  

కీరత్నలు 77:13 => దేవా నీ మారగ్ము పరిశుదద్మైనది. దేవునివంటి మహా దేవుడు ఎకక్డనునాన్డు? 

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

మతత్యి 24:27 => మెరుపు తూరుప్న పుటిట్ పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యెషయా 11:12 => జనములను పిలుచుటకు ఆయన యొక ధవ్జము నిలువబెటుట్ను 

భర్షుట్లైపోయిన ఇశార్యేలీయులను పోగుచేయును భూమియొకక్ నాలుగు దిగంతములనుండి 

చెదరిపోయిన యూదావారిని సమకూరుచ్ను.  

యోబు 28:26 => వరష్మునకు కటట్డ నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మారగ్ము 

ఏరప్రచినపుప్డు 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

కీరత్నలు 29:7 => యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 
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వచనము 6 

నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను ఆయన ఆజఞ్ 

ఇచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 29:5 => యెహోవా సవ్రము దేవదారు వృక్షములను విరచును యెహోవా లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములను ముకక్లుగా విరచును.  

కీరత్నలు 29:6 => దూడవలె అవి గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును లెబానోనును షిరోయ్నును 

గురుపోతు పిలల్వలె గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 29:7 => యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 29:8 => యెహోవా సవ్రము అరణయ్మును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణయ్మును 

కదలించును 

కీరత్నలు 29:9 => యెహోవా సవ్రము లేళళ్ను ఈనజేయును అది ఆకులు రాలుచ్ను. ఆయన 

ఆలయములో నునన్వనిన్యు ఆయనకే పర్భావము అనుచునన్వి.  

కీరత్నలు 68:33 => అనాదిగానునన్ ఆకాశాకాశవాహన మెకుక్వానిని కీరిత్ంచుడి ఆయన తన 

సవ్రము వినబడజేయును అది బలమైన సవ్రము.  

నిరగ్మకాండము 15:7 => నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ 

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

నిరగ్మకాండము 15:8 => నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను 

పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడ డ్కటెట్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

Page  of 1905 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

యోబు 36:28 => మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

యోబు 36:32 => ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన 

దానికి ఆజాఞ్పించును 

యోబు 36:33 => ఆయన గరజ్నము ఆయనను పర్సిదిధ్చేయును తాను వచుచ్చునాన్డని ఆయన 

పశువులకును తెలుపును. 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యెహెజేక్లు 1:24 => అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన 

ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, 

అవి నిలుచునపుప్డెలల్ తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

వచనము 7 

మనుషుయ్లందరు ఆయన సృషిట్కారయ్మును తెలిసికొనునటుల్ పర్తి మనుషుయ్ని చేతిని బిగించి ఆయన 

ముదర్వేసియునాన్డు.  
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2 సమూయేలు 22:14 => యెహోవా ఆకాశమందు గరిజ్ంచెను సరోవ్నన్తుడు ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను. 

2 సమూయేలు 22:15 => తన బాణములను పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులను 

పర్యోగించి వారిని తరిమివేసెను యెహోవా గదిద్ంపునకు తన నాసికారంధర్ముల శావ్సము వడిగా 

విడువగా ఆయన గదిద్ంపునకు పర్వాహముల అడుగుభాగములు కనబడెను 

యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

యోబు 9:10 => ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

ఆయన చేయుచునాన్డు. 

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యోబు 36:26 => ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన 

సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 

పర్సంగి 3:11 => దేనికాలమునందు అది చకక్గా నుండునటుల్ సమసత్మును ఆయన 

నియమించియునాన్డు; ఆయన శాశవ్తకాల జాఞ్నమును నరుల హృదయమందుంచియునాన్డు గాని 

దేవుడు చేయు కిర్యలను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు. 

యెషయా 40:21 => మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో చెపప్లేదా? 

భూమిని సాథ్పించుటనుబటిట్ మీరుదాని గర్హింపలేదా?  

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  
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యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

యోబు 37:2 => ఆయన సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళుల్ ధవ్ని 

నాలకించుడి. 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యెహెజేక్లు 1:24 => అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన 

ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, 

అవి నిలుచునపుప్డెలల్ తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 

వచనము 8 

జంతువులు వాటి వాటి గుహలలో చొచిచ్ వాటి వాటి బిలములలో వసించును. 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

కీరత్నలు 147:16 => గొఱఱ్బొచుచ్వంటి హిమము కురిపించువాడు ఆయనే బూడిదవంటి మంచు 

కణములు చలుల్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 147:17 => ముకక్ముకక్లుగా వడగండుల్ విసరువాడు ఆయనే. ఆయన పుటిట్ంచు చలికి 

ఎవరు నిలువగలరు? 

కీరత్నలు 147:18 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవనిన్యు కరిగిపోవును ఆయన తనగాలి విసరజేయగా 

నీళుల్ పర్వహించును, 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 
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యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:12 => నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద 

కురిసెను. 

ఎజార్ 10:9 => యూదా వంశసుథ్లందరును బెనాయ్మీనీయులందరును ఆ మూడు దినములలోగా 

యెరూషలేమునకు కూడి వచిచ్రి. అది తొమిమ్దవ నెల; ఆ నెల యిరువదియవ దినమున 

జనులందరును దేవుని మందిరపు వీధిలో కూరుచ్ని గొపప్ వరాష్లచేత తడియుచు, ఆ సంగతిని 

తలంచుటవలన వణకుచుండిరి. 

ఎజార్ 10:13 => అయితే జనులు అనేకులై యునాన్రు, మరియు ఇపుప్డు వరష్ము బలముగా 

వచుచ్చునన్ందున మేము బయట నిలువలేము, ఈ పని యొకటి రెండు దినములలో జరుగునది కాదు; 

ఈ విషయములో అనేకులము అపరాధులము; కాబటిట్ సమాజపు పెదద్లనందరిని యీ పనిమీద 

ఉంచవలెను, 

సామెతలు 28:3 => బీదలను బాధించు దరిదుర్డు ఆహారవసుత్వులను ఉండనియయ్క కొటుట్కొనిపోవు 

వానతో సమానుడు. 

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  
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ఆమోసు 9:6 => ఆకాశమందు తనకొరకై మేడగదులు కటుట్కొనువాడును, ఆకాశమండలమునకు 

భూమియందు పునాదులు వేయువాడును ఆయనే, సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద 

పర్వహింపజేయువాడును ఆయనే; ఆయన పేరు యెహోవా. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

వచనము 9 

మరుగుసాథ్నములోనుండి తుఫాను వచుచ్ను ఉతత్రదికుక్నుండి చలి వచుచ్ను 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 
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యోబు 9:7 => ఉదయింపవదద్ని ఆయన సూరుయ్నికి ఆజాఞ్పింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన 

నక్షతర్ములను మరుగుపరచును. 

యోబు 36:24 => మనుషుయ్లు కీరిత్ంచిన ఆయన కారయ్మును మహిమపరచుటకై నీవు 

జాగర్తత్పడుము. 

కీరత్నలు 46:8 => యెహోవా చేసిన కారయ్ములు వచిచ్ చూడుడి. ఆయనే భూమిమీద నాశనములు 

కలుగజేయువాడు. 

కీరత్నలు 64:9 => మనుషుయ్లందరు భయముకలిగి దేవుని కారయ్ములు తెలియజేయుదురు ఆయన 

కారయ్ములు చకక్గా యోచించుకొందురు  

కీరత్నలు 92:4 => ఎందుకనగా యెహోవా, నీ కారయ్ముచేత నీవు ననున్ సంతోషపరచుచునాన్వు 

నీచేతిపనులబటిట్ నేను ఉతస్హించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 109:27 => నాకు సహాయము చేయుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

పర్సంగి 8:17 => దేవుడు జరిగించునదంతయు నేను కనుగొంటిని; మరియు సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

కిర్యలు మనుషుయ్లు కనుగొనలేరనియు, కనుగొనవలెనని మనుషుయ్లు ఎంత పర్యతిన్ంచినను వారు 

కనుగొనుట లేదనియు, దాని తెలిసికొనవలెనని జాఞ్నులు పూనుకొనినను వారైన కనుగొనజాలరనియు 

నేను తెలిసికొంటిని.  

యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

వచనము 10 
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దేవుని ఊపిరివలన మంచు పుటుట్ను జలముల పైభాగమంతయు గటిట్పడును. 

కీరత్నలు 104:22 => సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును. 

వచనము 11 

మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల మేఘమును 

వాయ్పింపజేయును. 

యోబు 9:9 => ఆయన సావ్తి మృగశీరష్ము కృతిత్క అనువాటిని దకిష్ణ నక్షతర్రాసులను చేసినవాడు. 

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యెషయా 21:1 => సముదర్తీరముననునన్ అడవిదేశమునుగూరిచ్న దేవోకిత్ దకిష్ణదికుక్న సుడిగాలి 

విసరునటుల్ అరణయ్మునుండి భీకరదేశమునుండి అది వచుచ్చునన్ది.  

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

కీరత్నలు 147:16 => గొఱఱ్బొచుచ్వంటి హిమము కురిపించువాడు ఆయనే బూడిదవంటి మంచు 

కణములు చలుల్వాడు ఆయనే. 

పర్సంగి 1:6 => గాలి దకిష్ణమునకు పోయి ఉతత్రమునకు తిరుగును; ఇటుల్ మరల మరల తిరుగుచు 

తన సంచారమారగ్మున తిరిగి వచుచ్ను. 

వచనము 12 

ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు నివాసయోగయ్మైన భూగోళము మీద మెరుపును 

మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి ఆజాఞ్పించునది యావతుత్ను అవి నెరవేరుచ్ను  
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యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

యోబు 38:30 => జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 

కీరత్నలు 78:47 => వడగండల్చేత వారి దార్క్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన 

పాడుచేసెను. 

కీరత్నలు 147:16 => గొఱఱ్బొచుచ్వంటి హిమము కురిపించువాడు ఆయనే బూడిదవంటి మంచు 

కణములు చలుల్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 147:17 => ముకక్ముకక్లుగా వడగండుల్ విసరువాడు ఆయనే. ఆయన పుటిట్ంచు చలికి 

ఎవరు నిలువగలరు? 

కీరత్నలు 147:18 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవనిన్యు కరిగిపోవును ఆయన తనగాలి విసరజేయగా 

నీళుల్ పర్వహించును, 

కీరత్నలు 147:18 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవనిన్యు కరిగిపోవును ఆయన తనగాలి విసరజేయగా 

నీళుల్ పర్వహించును, 

యోహాను 3:8 => గాలి తన కిషట్మైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబద్ము విందువేగాని అది 

యెకక్డనుండి వచుచ్నో యెకక్డికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచిన పర్తివాడును 

ఆలాగే యునాన్డనెను. 

వచనము 13 

శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన ఆజాఞ్పించినదానిని అవి 

నెరవేరుచ్ను.  

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

యోబు 36:28 => మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 

Page  of 1913 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 36:32 => ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన 

దానికి ఆజాఞ్పించును 

యెషయా 18:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఎండ కాయుచుండగాను 

వేసవికోతకాలమున మేఘములు మంచు కురియుచుండగాను నేను నిమమ్ళించి నా నివాససథ్లమున 

కనిపెటుట్చుందును. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 8:2 => అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; 

ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:14 => మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా తొలకరివానను కడవరివానను 

దాని దాని కాలమున కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ దార్కాష్రసమును నీ నూనెను 

కూరుచ్కొందువు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:27 => ఆకాశమందునన్ నీవు ఆలకించి, నీ సేవకులును నీ జనులునగు 

ఇశార్యేలీయులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన మంచిమారగ్ము వారికి 

బోధించి,నీవు నీ జనులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న నీ దేశమునకు వాన దయచేయుదువుగాక. 

యోబు 7:9 => మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి 

ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 37:15 => దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని యెటుల్ తీరామ్నము చేయునో నీకు 

తెలియునా? 

యెషయా 44:22 => మంచు విడిపోవునటుల్గా నేను నీ యతికర్మములను మబుబ్ తొలగునటుల్గా నీ 

పాపములను తుడిచివేసియునాన్ను నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను, నాయొదద్కు మళుల్కొనుము.  

వచనము 14 

యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అదుభ్తకిర్యలను ఆలోచింపుము. 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 
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యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 147:15 => భూమికి ఆజఞ్నిచుచ్వాడు ఆయనే ఆయన వాకయ్ము బహు వేగముగా 

పరుగెతుత్ను. 

వచనము 15 
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దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని యెటుల్ తీరామ్నము చేయునో నీకు తెలియునా? 

యోబు 37:6 => నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను 

ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

యోబు 38:38 => ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను 

ఆకాశపు కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

నిరగ్మకాండము 9:18 => ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను 

కురిపించెదను; ఐగుపు రాజయ్ము సాథ్పించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్ 

వడగండుల్ పడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:19 => కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు పంపి నీ పశువులను పొలములలో నీకు కలిగినది 

యావతుత్ను తవ్రగా భదర్ము చేయుము. ఇంటికి రపిప్ంపబడక పొలములో ఉండు పర్తి 

మనుషుయ్నిమీదను జంతువుమీదను వడగండుల్ కురియును, అపుప్డు అవి చచుచ్నని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 9:20 => ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను 

తన పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:22 => యెహోవా నీ చెయియ్ ఆకాశమువైపు చూపుము; ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొలముల కూరలనిన్టిమీదను వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతట 

పడునని మోషేతో చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:25 => ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి 

బయటనునన్ది యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను, 

పొలములోని పర్తి చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

1 సమూయేలు 12:19 => సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత 

మా పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ 

దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. 

ఎజార్ 10:9 => యూదా వంశసుథ్లందరును బెనాయ్మీనీయులందరును ఆ మూడు దినములలోగా 

యెరూషలేమునకు కూడి వచిచ్రి. అది తొమిమ్దవ నెల; ఆ నెల యిరువదియవ దినమున 

జనులందరును దేవుని మందిరపు వీధిలో కూరుచ్ని గొపప్ వరాష్లచేత తడియుచు, ఆ సంగతిని 

తలంచుటవలన వణకుచుండిరి. 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 
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అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

2 సమూయేలు 21:14 => సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

1 రాజులు 18:45 => అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన 

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళి ల్పోయెను. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

వచనము 16 

మేఘములను తేల చేయుటయు పరిపూరణ్జాఞ్నము గలవాని మహా కారయ్ములును నీకు తెలియునా? 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  
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హబకూక్కు 2:20 => అయితే యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని 

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 

యోబు 26:6 => ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా 

నునన్ది. 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 26:9 => దానిమీద మేఘమును వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసనపు కాంతిని 

మరుగుపరచెను. 

యోబు 26:10 => వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 

యోబు 26:11 => ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యోబు 36:24 => మనుషుయ్లు కీరిత్ంచిన ఆయన కారయ్మును మహిమపరచుటకై నీవు 

జాగర్తత్పడుము. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 
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కీరత్నలు 145:5 => మహోనన్తమైన నీ పర్భావమహిమను నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను 

కీరత్నలు 145:6 => నీ భీకరకారయ్ముల వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించెదరు నేను నీ 

మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 

కీరత్నలు 145:10 => యెహోవా, నీ కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునన్వి నీ 

భకుత్లు నినున్ సనున్తించుదురు.  

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

నిరగ్మకాండము 3:3 => అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళి ల్ యీ 

గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

పర్సంగి 7:13 => దేవుని కిర్యలను ధాయ్నించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు 

చకక్పరచును? 

వచనము 17 

దకిష్ణపు గాలి వీచుటచేత ఉబబ్వేయునపుప్డు నీ వసత్రములెటుల్ వెచచ్బడినది నీకు తెలియునా? 

యోబు 28:24 => ఆయన భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము కిర్ంది దానినంతటిని 

తెలిసికొనుచునాన్డు. 

యోబు 28:25 => గాలికి ఇంత బరువు ఉండవలెనని ఆయన నియమించినపుప్డు 

పర్మాణమునుబటిట్ జలములకు ఇంత కొలతయని ఆయన వాటిని కొలిచి చూచినపుప్డు 

యోబు 28:26 => వరష్మునకు కటట్డ నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మారగ్ము 

ఏరప్రచినపుప్డు 
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యోబు 28:27 => ఆయన దాని చూచి బయలుపరచెను దానిని సాథ్పనచేసి దాని పరిశోధించెను. 

యోబు 34:13 => ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటెట్నా? ఎవడైన సరవ్పర్పంచ భారమును 

ఆయన కపప్గించెనా? 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోబు 38:14 => ముదర్వలన మంటికి రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము 

మారుప్నొందును విచితర్మైన పనిగల వసత్రమువలె సమసత్మును కనబడును.  

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 
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యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

యోబు 38:18 => భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసినయెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

యోబు 38:30 => జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 
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యోబు 38:31 => కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 

యోబు 38:32 => వాటి వాటి కాలములలో నక్షతర్రాసులను వచుచ్నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ 

నక్షతర్ములను వాటి ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళి ల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

యోబు 38:38 => ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను 

ఆకాశపు కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

కీరత్నలు 119:90 => నీ విశావ్సయ్త తరతరములుండును. నీవు భూమిని సాథ్పించితివి అది 

సిథ్రముగానునన్ది 

కీరత్నలు 119:91 => సమసత్ము నీకు సేవ చేయుచునన్వి కావున నీ నిరణ్యము చొపుప్న అవి నేటికిని 

సిథ్రపడియునన్వి 
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యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

యోబు 36:32 => ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన 

దానికి ఆజాఞ్పించును 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

వచనము 18 

పోతపోసిన అదద్మంత దటట్మైనదగు ఆకాశమును ఆయన వాయ్పింపజేసినటుల్ నీవు 

వాయ్పింపజేయగలవా? 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  
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కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 147:5 => మన పర్భువు గొపప్వాడు ఆయన అధిక శకిత్గలవాడు ఆయన జాఞ్నమునకు 

మితిలేదు. 

సామెతలు 3:19 => జాఞ్నమువలన యెహోవా భూమిని సాథ్పించెను వివేచనవలన ఆయన 

ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచెను. 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 
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యోహాను 3:8 => గాలి తన కిషట్మైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబద్ము విందువేగాని అది 

యెకక్డనుండి వచుచ్నో యెకక్డికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచిన పర్తివాడును 

ఆలాగే యునాన్డనెను. 

వచనము 19 

మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున మాకేమియు 

తోచకయునన్ది 

యోబు 6:17 => వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి 

ఆరిపోవును. 

యోబు 38:31 => కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 

కీరత్నలు 147:18 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవనిన్యు కరిగిపోవును ఆయన తనగాలి విసరజేయగా 

నీళుల్ పర్వహించును, 

లూకా 12:55 => దకిష్ణపు గాలి విసరుట చూచునపుప్డు వడగాలి కొటుట్నని చెపుప్దురు; ఆలాగే 

జరుగును. 

పర్సంగి 1:6 => గాలి దకిష్ణమునకు పోయి ఉతత్రమునకు తిరుగును; ఇటుల్ మరల మరల తిరుగుచు 

తన సంచారమారగ్మున తిరిగి వచుచ్ను. 

యోహాను 3:8 => గాలి తన కిషట్మైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబద్ము విందువేగాని అది 

యెకక్డనుండి వచుచ్నో యెకక్డికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచిన పర్తివాడును 

ఆలాగే యునాన్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:13 => మరియు దకిష్ణపు గాలి మెలల్గా విసరుచుండగా వారు తమ 

ఆలోచన సమకూడినదని తలంచి లంగరెతిత్, కేర్తు దరిని ఓడ నడిపించిరి. 

వచనము 20 

నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో చెపప్దగునా? ఒకడు తాను నిరూమ్లము కావలెనని కోరునా? 
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యోబు 9:8 => ఆయన ఒకక్డే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముదర్ తరంగములమీద 

ఆయన నడుచుచునాన్డు. 

యోబు 9:9 => ఆయన సావ్తి మృగశీరష్ము కృతిత్క అనువాటిని దకిష్ణ నక్షతర్రాసులను చేసినవాడు. 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

కీరత్నలు 148:6 => ఆయన వాటిని నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచియునాన్డు ఆయన వాటికి కటట్డ 

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  

కీరత్నలు 150:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆయన పరిశుదాధ్లయమునందు దేవుని సుత్తించుడి. 

ఆయన బలమును పర్సిదిధ్చేయు ఆకాశవిశాలమందు ఆయనను సుత్తించుడి. 

సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  
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యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యెషయా 44:24 => గరభ్మునుండి నినున్ నిరిమ్ంచిన నీ విమోచకుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

నిరగ్మకాండము 38:8 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున సేవింపవచిచ్న 

సేవకురాండర్ అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి పీటను చేసెను. 

కీరత్నలు 136:6 => ఆయన భూమిని నీళల్మీద పరచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

యెషయా 48:13 => నా హసత్ము భూమి పునాదివేసెను నా కుడిచెయియ్ ఆకాశవైశాలయ్ములను 

వాయ్పింపజేసెను నేను వాటిని పిలువగా ఒకటి తపప్కుండ అవనిన్యు నిలుచును.  

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

వచనము 21 

ఉనన్తమైన మేఘములలో పర్కాశించు ఎండ యిపుప్డు కనబడకయునన్ను గాలి మేఘములను పోగొటిట్ 

దాని తేటగా కనుపరచును. 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 13:3 => నేను సరవ్శకుత్డగు దేవునితో మాటలాడగోరుచునాన్ను దేవునితోనే 

వాదింపగోరుచునాన్ను 

యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 
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యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యోబు 28:20 => అటె ల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

కీరత్నలు 73:16 => అయినను దీనిని తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినపుప్డు 

కీరత్నలు 73:17 => నేను దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి పోయి వారి అంతమునుగూరిచ్ 

ధాయ్నించువరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.  

కీరత్నలు 73:22 => నేను తెలివిలేని పశుపార్యుడనైతిని నీ సనిన్ధిని మృగమువంటి వాడనైతిని. 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

సామెతలు 30:2 => నిశచ్యముగా మనుషుయ్లలో నావంటి పశుపార్యుడు లేడు నరులకునన్ 

వివేచన నాకు లేదు. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 
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1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

వచనము 22 

ఉతత్రదికుక్న సువరణ్పర్కాశము పుటుట్ను దేవుడు భీకరమైన మహిమను ధరించుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 
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యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

యోబు 39:24 => ఉదద్ండ కోపముతో అది బహుగా పరుగులెతుత్ను అది బాకానాదము విని 

ఊరకుండదు. 

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్నలు 107:27 => మతుత్లైన వారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొరుల్చు ఇటు అటు 

తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.  

వచనము 23 

సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. నాయ్యమును నీతిని 

ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

యోబు 26:9 => దానిమీద మేఘమును వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసనపు కాంతిని 

మరుగుపరచెను. 

యోబు 36:32 => ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన 

దానికి ఆజాఞ్పించును 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 
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యోహాను 3:8 => గాలి తన కిషట్మైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబద్ము విందువేగాని అది 

యెకక్డనుండి వచుచ్నో యెకక్డికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచిన పర్తివాడును 

ఆలాగే యునాన్డనెను. 

వచనము 24 

తాము జాఞ్నులమనుకొనువారిని ఆయన ఏమాతర్మును లక్షయ్పెటట్డు. 

సామెతలు 25:23 => ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 66:5 => దేవుని ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చూడ రండి నరులయెడల ఆయన జరిగించు 

కారయ్ములను చూడగా ఆయన భీకరుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 68:7 => దేవా, నీవు నీ పర్జలముందర బయలుదేరినపుప్డు అరణయ్ములో నీవు పర్యాణము 

చేసినపుప్డు (సెలా.) 

కీరత్నలు 68:8 => భూమి వణకెను దేవుని సనిన్ధిని అంతరిక్షము దిగజారెను ఇశార్యేలు దేవుడగు 

దేవుని సనిన్ధిని ఆవలి సీనాయి కంపించెను. 

కీరత్నలు 76:12 => అధికారుల పొగరును ఆయన అణచివేయువాడు భూరాజులకు ఆయన 

భీకరుడు. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 
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కీరత్నలు 104:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక 

ఘనత వహించినవాడవు నీవు మహాతమ్య్మును పర్భావమును ధరించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 145:5 => మహోనన్తమైన నీ పర్భావమహిమను నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  

హబకూక్కు 3:5 => ఆయనకు ముందుగా తెగుళుల్ నడుచుచునన్వి ఆయన పాదముల వెంట అగిన్ 

మెరుపులు వచుచ్చునన్వి 
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హబకూక్కు 3:6 => ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు 

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

హబకూక్కు 3:7 => కూషీయుల డేరాలలో ఉపదర్వము కలుగగా నేను చూచితిని మిదాయ్ను దేశసుథ్ల 

డేరాల తెరలు గజగజ వణకెను. 

హబకూక్కు 3:8 => యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగర్త 

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

హబకూక్కు 3:11 => నీ ఈటెలు తళతళలాడగా సంచరించు నీ బాణముల కాంతికి భయపడి 

సూరయ్చందుర్లు తమ నివాసములలో ఆగిపోవుదురు. 

హబకూక్కు 3:12 => బహు రౌదర్ము కలిగి నీవు భూమిమీద సంచరించుచునాన్వు మహోగుర్డవై 

జనములను అణగదొర్కుక్చునాన్వు 

హబకూక్కు 3:13 => నీ జనులను రకిష్ంచుటకు నీవు బయలుదేరుచునాన్వు నీవు నియమించిన 

అభిషికుత్ని రకిష్ంచుటకు బయలుదేరుచునాన్వు దుషుట్ల కుటుంబికులలో పర్ధానుడొకడుండకుండ వారి 

తలను మెడను ఖండించి వారిని నిరూమ్లము చేయుచునాన్వు.(సెలా.) 

హబకూక్కు 3:14 => బీదలను రహసయ్ముగా మింగివేయవలెనని ఉపొప్ంగుచు ననున్ పొడిచేయుటకై 

తుపానువలె వచుచ్ యోధుల తలలలో రాజుయొకక్ ఈటెలను నాటుచునాన్వు.  

హబకూక్కు 3:15 => నీవు సముదర్మును తొర్కుక్చు సంచరించుచు నునాన్వు నీ గుఱఱ్ములు 

మహాసముదర్ జలరాసులను తొర్కుక్ను. 
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హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

హబకూక్కు 3:17 => అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను దార్క్షచెటుల్ ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెటుల్ 

కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో 

పశువులు లేకపోయినను  

హబకూక్కు 3:18 => నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకరత్యైన నా దేవునియందు 

నేను సంతో షించెదను. 

హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

నెహెమాయ్ 4:14 => అంతట నేను లేచి చూచి పర్ధానులతోను అధికారులతోను జనులతోను వారికి 

మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొని, మీ 

సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమారెత్ల పక్షముగాను మీ భారయ్ల 

పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునటుల్ యుదధ్ము చేయుడి అంటిని. 
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యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 

యెహెజేక్లు 1:18 => వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ 

నాలుగు కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండియుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:22 => మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలత 

యునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు సఫ్టికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వాయ్పించియుండెను. 

హెబీర్యులకు 8:1 => మేము వివరించుచునన్ సంగతులలోని సారాంశమేదనగా. 
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వచనము 1 

అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యోబు 36:26 => ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన 

సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

పర్సంగి 3:11 => దేనికాలమునందు అది చకక్గా నుండునటుల్ సమసత్మును ఆయన 

నియమించియునాన్డు; ఆయన శాశవ్తకాల జాఞ్నమును నరుల హృదయమందుంచియునాన్డు గాని 

దేవుడు చేయు కిర్యలను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు. 

లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

Page  of 1939 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

యోబు 36:5 => ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరసాక్రము చేయడు 

ఆయన వివేచనాశకిత్ బహు బలమైనది. 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

కీరత్నలు 65:6 => బలమునే నడికటుట్గా కటుట్కొనినవాడై తన శకిత్చేత పరవ్తములను సిథ్రపరచువాడు 

ఆయనె 

కీరత్నలు 66:3 => ఈలాగు దేవునికి సోత్తర్ము చెలిల్ంచుడి. నీ కారయ్ములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ 

బలాతిశయమునుబటిట్ నీ శతుర్వులు లొంగి నీయొదద్కు వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

కీరత్నలు 36:5 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశము నంటుచునన్ది నీ సతయ్సంధతవ్ము అంతరిక్షము 

నంటుచునన్ది. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

కీరత్నలు 36:7 => దేవా, నీ కృప యెంతో అమూలయ్మైనది నరులు నీ రెకక్ల నీడను 

ఆశర్యించుచునాన్రు.  

యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 

యోబు 16:8 => నా దేహమంతయు నీవు పటుట్కొనియునాన్వు. ఇదికూడ నామీద సాక్షయ్ముగా 

నునన్ది నా కీష్ణత ముఖాముఖిగా సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 
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యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

యోబు 16:15 => నా చరమ్ముమీద నేను గోనెపటట్ కూరుచ్కొంటిని నా కొముమ్ను ధూళితో 

మురికిచేసితిని. 

యోబు 16:16 => నాచేత బలాతాక్రము జరుగకపోయినను నా పార్రథ్న యథారథ్ముగా నుండినను 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:33 => హృదయపూరవ్కముగా ఆయన నరులకు విచారమునైనను బాధనైనను 

కలుగజేయడు. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 
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యోబు 9:10 => ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

ఆయన చేయుచునాన్డు. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

కీరత్నలు 59:16 => నీవు నాకు ఎతత్యిన కోటగా ఉనాన్వు ఆపదిద్నమున నాకు ఆశర్యముగా 

ఉనాన్వు. నీ బలమునుగూరిచ్ నేను కీరిత్ంచెదను ఉదయమున నీకృపనుగూరిచ్ ఉతాస్హగానము 

చేసెదను 

పర్సంగి 11:5 => చూలాలి గరబ్మందు ఎముకలు ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే 

తోర్వను వచుచ్నో నీవెరుగవు, ఆలాగునే సమసత్మును జరిగించు దేవుని కిర్యలను నీవెరుగవు. 

యెషయా 28:29 => జనులు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేత దాని నేరుచ్కొందురు. 

ఆశచ్రయ్మైన ఆలోచనశకిత్యు అధిక బుదిధ్యు అనుగర్హించువాడు ఆయనే  

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

వచనము 2 

జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 
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కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యిరిమ్యా 33:9 => భూజనులందరియెదుట వారు నాకిషట్మైన పేరుగాను సోత్తర్కారణముగాను 

ఘనతాసప్దముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు సకల ఉపకారములనుగూరిచ్న వరత్మానమును 

జనులు విని నేను వారికి కలుగజేయు సమసత్ కేష్మమునుబటిట్యు సమసత్మైన మేలునుబటిట్యు 

భయపడుచు దిగులునొందుదురు. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

రోమీయులకు 11:21 => దేవుడు సావ్భావికమైన కొమమ్లను విడిచిపెటట్నియెడల నినున్ను 

విడిచిపెటట్డు. 
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రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

వచనము 3 

పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును నీవు దానిని నాకు 

తెలియజెపుప్ము. 

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

యోబు 37:2 => ఆయన సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళుల్ ధవ్ని 

నాలకించుడి. 

యోబు 37:9 => మరుగుసాథ్నములోనుండి తుఫాను వచుచ్ను ఉతత్రదికుక్నుండి చలి వచుచ్ను 

యోబు 37:14 => యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అదుభ్తకిర్యలను 

ఆలోచింపుము. 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:17 => దేవునిని ఎదురొక్నుటకు మోషే పాళెములోనుండి పర్జలను అవతలకు 

రపిప్ంపగా వారు పరవ్తము దిగువను నిలిచిరి. 
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నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

నిరగ్మకాండము 19:19 => ఆ బూరధవ్ని అంతకంతకు బిగగ్రగా మోర్గెను. మోషే 

మాటలాడుచుండగా దేవుడు కంఠసవ్రముచేత అతనికి ఉతత్రమిచుచ్చుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:11 => అపుప్డు మీరు సమీపించి ఆ కొండ దిగువను నిలిచితిరి. 

చీకటియు మేఘమును గాఢాంధకారమును కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశమువరకు అగిన్తో మండుచుండగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:12 => యెహోవా ఆ అగిన్ మధయ్నుండి మీతో మాటలాడెను. మాటలధవ్ని 

మీరు వింటిరిగాని యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు, సవ్రము మాతర్మే వింటిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:22 => ఈ మాటలను యెహోవా ఆ పరవ్తముమీద అగిన్ మేఘ 

గాఢాంధకారముల మధయ్నుండి గొపప్ సవ్రముతో మీ సమాజమంతటితో చెపిప్, రెండు 

రాతిపలకలమీద వాటిని వార్సి నాకిచెచ్ను. ఆయన మరేమియు చెపప్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:23 => మరియు ఆ పరవ్తము అగిన్వలన మండుచునన్పుప్డు ఆ 

చీకటిమధయ్నుండి ఆ సవ్రమును విని మీరు, అనగా మీ గోతర్ముల పర్ధానులును మీ పెదద్లును 

నాయొదద్కు వచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:24 => మన దేవుడైన యెహోవా తన ఘనతను మహాతమ్య్మును మాకు 

చూపించెను. అగిన్మధయ్నుండి ఆయన సవ్రమును వింటిమి. దేవుడు నరులతో మాటలాడినను వారు 

బర్దుకుదురని నేడు తెలిసికొంటిమి. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 
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2 రాజులు 2:1 => యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు 

కాలమున ఏలీయాయు ఎలీషాయు కూడి గిలాగ్లునుండి వెళుల్చుండగా 

2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 

యెహెజేక్లు 1:4 => నేను చూడగా ఉతత్ర దికుక్నుండి తుపాను వచుచ్చుండెను; మరియు గొపప్ 

మేఘమును గోళమువలె గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను , కాంతిదానిచుటుట్ 

ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి 

కనబడెను. 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆదికాండము 9:10 => పకుష్లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి 

ఓడలోనుండి బయటికి వచిచ్న సమసత్ భూజంతువులతోను నా నిబంధన సిథ్రపరచుచునాన్ను. 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 40:1 => మరియు యెహోవా యోబునకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 40:6 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగు యోబుతో పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

Page  of 1948 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

వచనము 4 

నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 24:25 => ఇపుప్డు ఈలాగు జరుగనియెడల నేను అబదిధ్కుడనని రుజువు పరచువాడెవడు? 

నా మాటలు వటిట్వని దృషాట్ంతపరచువాడెవడు? 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 27:11 => దేవుని హసత్మునుగూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవ్శకుత్డు చేయు 

కిర్యలను నేను దాచిపెటట్ను. 

యోబు 34:35 => యోబు తెలివిమాలిన మాటలాడుచునాన్డు. అతని మాటలు బుదిధ్హీనమైనవి 

యోబు 35:16 => నిరేహ్తుకముగా యోబు మాటలాడియునాన్డు తెలివిలేకయే మాటలను 

విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  
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1 తిమోతి 1:7 => నిశచ్యమైనటుట్ రూఢిగా పలుకువాటినైనను గర్హింపకపోయినను 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులై యుండగోరి విష పర్యోజనమైన ముచచ్టలకు తిరిగిరి. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

యాకోబు 4:12 => ఒకక్డే ధరమ్శాసత్రమును నియమించి నాయ్యము విధించువాడు. ఆయనే 

రకిష్ంచుటకును నశింపజేయుటకును శకిత్మంతుడైయునాన్డు; పరునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? 

వచనము 5 

నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

యోబు 40:7 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేసెదను నీవు 

పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 

Page  of 1950 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

నిరగ్మకాండము 12:11 => మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ 

చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు 

పసాక్బలి. 

1 రాజులు 18:46 => యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని 

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 1:17 => కాబటిట్ నీవు నడుముకటుట్కొని నిలువబడి నేను నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి 

పర్కటన చేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 
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యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

యెషయా 41:1 => దీవ్పములారా, నాయెదుట మౌనముగా నుండుడి జనములారా, నూతనబలము 

పొందుడి. వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్ మాటలాడవలెను వాయ్జెయ్ము తీరుచ్కొనుటకు మనము 

కూడుకొందము రండి.  

యెషయా 41:21 => వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని 

యాకోబు రాజు చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

వచనము 6 

దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు దేనితో కటట్బడినవో 

చెపుప్ము. 

సామెతలు 8:22 => పూరవ్కాలమందు తన సృషాట్య్రంభమున తన కారయ్ములలో పర్థమమైనదానిగా 

యెహోవా ననున్ కలుగజేసెను. 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 
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సామెతలు 8:30 => నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై అనుదినము సంతోషించుచు నితయ్ము ఆయన 

సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 1:10 => మరియు పర్భువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

యోబు 9:6 => భూమిని దాని సథ్లములోనుండి కదలించువాడు ఆయనే దాని సత్ంభములు 

అదరచేయువాడు ఆయనే 

యోబు 15:7 => మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా 

పుటిట్నవాడవా? 

యోబు 34:13 => ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటెట్నా? ఎవడైన సరవ్పర్పంచ భారమును 

ఆయన కపప్గించెనా? 

Page  of 1953 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోబు 37:15 => దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని యెటుల్ తీరామ్నము చేయునో నీకు 

తెలియునా? 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

కీరత్నలు 24:2 => ఆయన సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను పర్వాహజలములమీద దాని 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

కీరత్నలు 119:90 => నీ విశావ్సయ్త తరతరములుండును. నీవు భూమిని సాథ్పించితివి అది 

సిథ్రముగానునన్ది 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

సామెతలు 25:2 => సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. 

పర్సంగి 11:5 => చూలాలి గరబ్మందు ఎముకలు ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే 

తోర్వను వచుచ్నో నీవెరుగవు, ఆలాగునే సమసత్మును జరిగించు దేవుని కిర్యలను నీవెరుగవు. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

Page  of 1954 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

ఆమోసు 4:13 => పరవ్తములను నిరూపించువాడును గాలిని పుటిట్ంచువాడును ఆయనే. 

ఉదయమున చీకటి కమమ్జేయువాడును మనుషుయ్ల యోచనలు వారికి తెలియజేయువాడును ఆయనే; 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లము మీద సంచరించు దేవుడును సైనయ్ములకు అధిపతియునగు యెహోవా 

అని ఆయనకు పేరు. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

వచనము 7 

ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 ఆనందించి జయధవ్నులు 

చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

యోబు 11:9 => దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడలుప్ సముదర్ముకంటె 

అధికమైనది 

యోబు 28:25 => గాలికి ఇంత బరువు ఉండవలెనని ఆయన నియమించినపుప్డు 

పర్మాణమునుబటిట్ జలములకు ఇంత కొలతయని ఆయన వాటిని కొలిచి చూచినపుప్డు 
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సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

కీరత్నలు 78:55 => వారియెదుటనుండి అనయ్జనులను వెళల్గొటెట్ను. కొలనూలుచేత వారి 

సావ్సథ్య్మును వారికి పంచి యిచెచ్ను. ఇశార్యేలు గోతర్ములను వారి గుడారములలో నివసింపజేసెను. 

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

జెకరాయ్ 2:1 => మరియు నేను తేరిచూడగా కొలనూలుచేత పటుట్కొనిన యొకడు నాకు కనబడెను. 

జెకరాయ్ 2:2 => నీవెకక్డికి పోవుచునాన్వని నేనతని నడుగగా అతడు యెరూషలేము యొకక్ 

వెడలుప్ను పొడుగును ఎంతైనది కొలిచి చూడబోవుచునాన్ననెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:16 => మీ ఆవలి పర్దేశములలో కూడ సువారత్ పర్కటించునటుల్గా, మేము 

మీ మూలముగా ఘనపరచబడుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్మే గాని, మరియొకని మేరలో చేరి, 

సిదధ్మైయునన్వి మావియైనటుట్ అతిశయింపగోరము. 

జెకరాయ్ 1:16 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వాతస్లయ్ము గలవాడనై నేను యెరూషలేము 

తటుట్ తిరిగియునాన్ను; అందులో నా మందిరము కటట్బడును; యెరూషలేముమీద శిలప్కారులు నూలు 

సాగలాగుదురు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 
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వచనము 8 

సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని మూసినవాడెవడు? 

యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 24:2 => ఆయన సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను పర్వాహజలములమీద దాని 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

నిరగ్మకాండము 26:18 => ఇరువది పలకలు కుడివైపున, అనగా దకిష్ణ దికుక్న మందిరమునకు 

పలకలను చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 26:19 => మరియు నొకొక్కక్ పలకకిర్ంద దాని దాని రెండు కుసులకు రెండు 

దిమమ్లను ఆ యిరువది పలకల కిర్ంద నలువది వెండి దిమమ్లను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:20 => మందిరపు రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఉతత్రదికుక్న,  

నిరగ్మకాండము 26:21 => ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద రెండు దిమమ్లు ఇరువది పలకలును వాటి నలువది 

వెండి దిమమ్లు ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:22 => పడమటితటుట్ మందిరము యొకక్ వెనుక పర్కక్కు ఆరు పలకలను 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:23 => మరియు ఆ వెనుక పర్కక్ను మందిరము యొకక్ మూలలకు రెండు 

పలకలను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:24 => అవి అడుగున కూరచ్బడి శిఖరమున మొదటి ఉంగరము దనుక 

ఒకదానితోఒకటి అతికింపబడవలెను. అటుల్ ఆ రెంటికి ఉండవలెను, అవి రెండు మూలలకుండును. 

నిరగ్మకాండము 26:25 => పలకలు ఎనిమిది; వాటి వెండి దిమమ్లు పదునారు; ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద 

రెండు దిమమ్లుండవలెను. 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

కీరత్నలు 144:12 => మా కుమారులు తమ యౌవన కాలమందు ఎదిగిన మొకక్లవలె ఉనాన్రు మా 

కుమారెత్లు నగరునకై చెకిక్న మూలకంబములవలె ఉనాన్రు. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 
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యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడ డ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

వచనము 9 

నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను వేసినపుప్డు 

నీవుంటివా?  

పర్కటన 2:28 => మరియు అతనికి వేకువ చుకక్ను ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

యోబు 2:1 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము తటసిథ్ంపగా, 

వారితోకూడ అపవాది యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 
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మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

ఎజార్ 3:12 => మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడ డ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 31:17 => నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; 

ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని 

విశర్మించెనని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:1 => ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీరత్న 

పాడిరి. 

కీరత్నలు 5:11 => నినున్ ఆశర్యించువారందరు సంతోషించుదురు నీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక 

వారు నితయ్ము ఆనందధవ్ని చేయుదురు. 

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 
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దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

వచనము 10 

దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 33:7 => సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటల్లో 

కూరుచ్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 
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యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 14:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలను సముదర్ము మధయ్నునన్పుప్డు ఆ 

నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను గోడవలె నుండెను. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడ డ్గింపగలవాడెవడు? 

యోబు 26:10 => వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 

యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

కీరత్నలు 24:2 => ఆయన సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను పర్వాహజలములమీద దాని 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 65:7 => ఆయనే సముదర్ముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు జనముల 

అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు.  

కీరత్నలు 89:9 => సముదర్పు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునపుప్డు నీవు 

వాటిని అణచివేయుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 107:24 => యెహోవా కారయ్ములను సముదర్ములో ఆయన చేయు అదుభ్తములను 

చూచిరి. 

Page  of 1962 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

వచనము 11 

నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల పొంగు 

అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

ఆదికాండము 1:2 => భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

వచనము 12 

అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 26:10 => వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 
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ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:10 => దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను, జలరాశికి ఆయన 

సముదర్ములని పేరు పెటెట్ను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 41:14 => దాని ముఖదావ్రములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళల్చుటుట్ భయకంపములు 

కలవు 

కీరత్నలు 95:5 => సముదర్ము ఆయనది ఆయన దాని కలుగజేసెను ఆయన హసత్ములు భూమిని 

నిరిమ్ంచెను. 

కీరత్నలు 148:6 => ఆయన వాటిని నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచియునాన్డు ఆయన వాటికి కటట్డ 

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  
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పర్సంగి 1:7 => నదులనిన్యు సముదర్ములో పడును, అయితే సముదర్ము నిండుటలేదు; నదులు 

ఎకక్డనుండి పారివచుచ్నో అకక్డికే అవి ఎపుప్డును మరలిపోవును 

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

వచనము 13 

అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన ఉదయమును కలుగజేసితివా? 

అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

కీరత్నలు 65:6 => బలమునే నడికటుట్గా కటుట్కొనినవాడై తన శకిత్చేత పరవ్తములను సిథ్రపరచువాడు 

ఆయనె 

కీరత్నలు 65:7 => ఆయనే సముదర్ముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు జనముల 

అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు.  

కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషుఠ్డు  

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

మారుక్ 4:39 => అందుకాయన లేచి గాలిని గదిద్ంచి నిశశ్బద్మై ఊరకుండుమని సముదర్ముతో 

చెపప్గా, గాలి అణగి మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మారుక్ 4:40 => అపుప్డాయన మీరెందుకు భయపడుచునాన్రు? మీరింకను నమిమ్కలేక యునాన్రా? 

అని వారితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 4:41 => వారు మికిక్లి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముదర్మును ఈయనకు 

లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

కీరత్నలు 89:9 => సముదర్పు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునపుప్డు నీవు 

వాటిని అణచివేయుచునాన్వు. 

యెషయా 27:8 => నీవు దాని వెళల్గొటిట్నపుప్డు మితముగా దానికి శిక్ష విధించితివి. తూరుప్గాలిని 

తెపిప్ంచి కఠినమైన తుపానుచేత దాని తొలగించితివి 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 8:33 => అపుప్డు దయయ్ములు ఆ మనుషుయ్ని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచ్ను గనుక, ఆ 

మంద పర్పాతమునుండి సరసుస్లోనికి వడిగా పరుగెతిత్ ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  
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1 సమూయేలు 30:2 => ఘనులనేమి అలుప్లనేమి అందులోనునన్ ఆడువారందరిని చెరపటుట్కొని 

చంపక వారిని తీసికొని వెళి ల్పోయియుండిరి. 

2 సమూయేలు 22:16 => భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

1 రాజులు 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

యోబు 9:8 => ఆయన ఒకక్డే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముదర్ తరంగములమీద 

ఆయన నడుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 95:5 => సముదర్ము ఆయనది ఆయన దాని కలుగజేసెను ఆయన హసత్ములు భూమిని 

నిరిమ్ంచెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

కీరత్నలు 124:5 => పర్వాహములై ఘోషించు జలములు మన పార్ణములమీదుగా పొరిల్ 

పారియుండును అని ఇశార్యేలీయులు అందురు గాక. 

కీరత్నలు 148:6 => ఆయన వాటిని నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచియునాన్డు ఆయన వాటికి కటట్డ 

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  

పర్సంగి 1:7 => నదులనిన్యు సముదర్ములో పడును, అయితే సముదర్ము నిండుటలేదు; నదులు 

ఎకక్డనుండి పారివచుచ్నో అకక్డికే అవి ఎపుప్డును మరలిపోవును 

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  
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యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

నహూము 1:4 => ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును, నదులనిన్టిని ఆయన 

యెండిపోజేయును, బాషానును కరెమ్లును వాడిపోవును లెబానోను పుషప్ము వాడిపోవును. 

మారుక్ 4:41 => వారు మికిక్లి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముదర్మును ఈయనకు 

లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 14 

ముదర్వలన మంటికి రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము మారుప్నొందును విచితర్మైన 

పనిగల వసత్రమువలె సమసత్మును కనబడును.  

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

కీరత్నలు 74:16 => పగలు నీదే రాతిర్నీదే సూరయ్చందుర్లను నీవే నిరిమ్ంచితివి. 

కీరత్నలు 136:7 => ఆయన గొపప్ జోయ్తులను నిరిమ్ంచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:8 => పగటి నేలుటకు ఆయన సూరుయ్ని చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 148:3 => సూరయ్చందుర్లారా, ఆయనను సుత్తించుడి కాంతిగల నక్షతర్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 
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కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 15:7 => మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా 

పుటిట్నవాడవా? 

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:17 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

యోబు 9:7 => ఉదయింపవదద్ని ఆయన సూరుయ్నికి ఆజాఞ్పింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన 

నక్షతర్ములను మరుగుపరచును. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

యోబు 25:3 => ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను 

ఉదయింపకుండునా? 
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యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

కీరత్నలు 65:8 => నీ సూచక కిర్యలను చూచి దిగంత నివాసులును భయపడుదురు ఉదయ 

సాయంతర్ముల ఉతప్తుత్లను నీవు సంతోష భరితములుగా చేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 104:19 => ఋతువులను తెలుపుటకై ఆయన చందుర్ని నియమించెను సూరుయ్నికి తన 

అసత్మయకాలము తెలియును 

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

వచనము 15 

దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు విరుగగొటట్బడును. 

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

కీరత్నలు 19:5 => అతడు తన అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండిల్ కుమారునివలె ఉనాన్డు 

శూరుడు పరుగెతత్ నులల్సించునటుల్ తన పథమునందు పరుగెతత్ నులల్సించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 19:6 => అతడు ఆకాశమున ఈ దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు దానిచుటుట్ తిరిగి 

వచుచ్చునాన్డు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

కీరత్నలు 139:10 => అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 
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కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

యోబు 37:3 => ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన 

మెరుపును కనబడజేయును. 

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 14:27 => మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు 

సముదర్ము అధిక బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. 

అపుప్డు యెహోవా సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను. 

కీరత్నలు 104:21 => సింహపు పిలల్లు వేటకొరకు గరిజ్ంచుచునన్వి తమ ఆహారమును 

దేవునిచేతిలోనుండి తీసికొనజూచుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:22 => సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును. 

కీరత్నలు 104:35 => పాపులు భూమిమీదనుండి లయమగుదురు గాక భకిత్హీనులు ఇక 

నుండకపోదురు గాక నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము యెహోవాను సుత్తించుడి. 
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యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

యోబు 25:3 => ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను 

ఉదయింపకుండునా? 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

వచనము 16 

సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు సంచరించితివా? 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

వచనము 17 
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మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు చూచితివా? 

యోబు 5:14 => పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ 

మధాయ్హన్కాలమున వారు తడువులాడుదురు 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 10:22 => మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు 

మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:23 => మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ 

చోటనుండి లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. 

2 రాజులు 6:18 => ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో 

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో 

మొతెత్ను. 

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 
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యిరిమ్యా 13:16 => ఆయన చీకటి కమమ్జేయకమునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు 

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

కీరత్నలు 10:15 => దుషుట్ల భుజమును విరుగగొటుట్ము చెడ డ్వారి దుషట్తవ్ము ఏమియు 

కనబడకపోవువరకు దానినిగూరిచ్ విచారణ చేయుము. 

కీరత్నలు 37:17 => భకిత్హీనుల బాహువులు విరువబడును నీతిమంతులకు యెహోవాయే 

సంరక్షకుడు 

యెహెజేక్లు 30:22 => నేను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోకు విరోధినైయునాన్ను, బాగుగా ఉనన్దానిని 

విరిగిపోయిన దానిని అతని రెండుచేతులను విరిచి, అతని చేతిలోనుండి ఖడగ్ము జారిపడజేసెదను. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

వచనము 18 

భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసినయెడల చెపుప్ము. 
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కీరత్నలు 77:19 => నీ మారగ్ము సముదర్ములో నుండెను. నీ తోర్వలు మహా జలములలో ఉండెను. 

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 

సామెతలు 8:24 => పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

యిరిమ్యా 51:36 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆల కించుము, నీ వాయ్జెయ్మును నేను 

జరిగించుదును నీ నిమితత్ము నేనే పగతీరుచ్కొందును దాని సముదర్మును నేనెండకటుట్దును దాని 

ఊటను ఇంకిపోజేయుదును.  

యోబు 26:5 => జలములకిర్ందను వాటి నివాసులకిర్ందను ఉండు పేర్తలు విలవిలలాడుదురు. 

యోబు 26:6 => ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా 

నునన్ది. 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

యోబు 28:3 => మనుషుయ్లు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను 

మరణాంధకారములోను ఉండు రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు సంచరింతురు. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

వచనము 19 

వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ ఏది? 

కీరత్నలు 9:13 => నేను నీ కీరిత్ అంతటిని పర్సిదిధ్చేయుచు సీయోను కుమారెత్ గుమమ్ములలో నీ 

రక్షణనుబటిట్ హరిష్ంచునటుల్ యెహోవా, ననున్ కరుణించుము. 

కీరత్నలు 107:18 => భోజనపదారథ్ములనిన్యు వారి పార్ణమునకు అసహయ్మగును వారు 

మరణదావ్రములను సమీపించుదురు. 
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కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

కీరత్నలు 107:10 => దేవుని ఆజఞ్లకు లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును తృణీకరించినందున 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 

యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 28:3 => మనుషుయ్లు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను 

మరణాంధకారములోను ఉండు రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు సంచరింతురు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

వచనము 20 

దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు తోర్వలను 

నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

కీరత్నలు 74:17 => భూమికి సరిహదుద్లను నియమించినవాడవు నీవే వేసవికాలము చలికాలము 

నీవే కలుగజేసితివి. 

కీరత్నలు 89:11 => ఆకాశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూరణ్తను నీవే సాథ్పించితివి. 

కీరత్నలు 89:12 => ఉతత్ర దకిష్ణములను నీవే నిరిమ్ంచితివి. తాబోరు హెరోమ్నులు నీ నామమునుబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుచునన్వి. 

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యిరిమ్యా 31:37 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పైనునన్ ఆకాశ వైశాలయ్మును కొలుచుటయు 

కిర్ందనునన్ భూమి పునాదులను పరిశోధించుటయు శకయ్మైనయెడల, ఇశార్యేలు సంతానము చేసిన 

సమసత్మునుబటిట్ నేను వారినందరిని తోసివేతును; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

వచనము 21 

నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  
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ఆదికాండము 1:3 => దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 

ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 

వేరుపరచెను. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:15 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై 

యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆదికాండము 1:17 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

ఆదికాండము 1:18 => పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు 

ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 104:20 => నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాతిర్యగుచునన్ది అపుప్డు అడవిజంతువులనిన్యు 

తిరుగులాడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 105:28 => ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను 

ఎదిరింపలేదు. 

యిరిమ్యా 13:16 => ఆయన చీకటి కమమ్జేయకమునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు 

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

యెహెజేక్లు 32:8 => నినున్బటిట్ ఆకాశమందు పర్కాశించు జోయ్తులకనిన్టికిని అంధకారము 

కమమ్జేసెదను, నీ దేశముమీద గాఢాంధకారము వాయ్పింపజేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:13 => పరవ్తములను నిరూపించువాడును గాలిని పుటిట్ంచువాడును ఆయనే. 

ఉదయమున చీకటి కమమ్జేయువాడును మనుషుయ్ల యోచనలు వారికి తెలియజేయువాడును ఆయనే; 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లము మీద సంచరించు దేవుడును సైనయ్ములకు అధిపతియునగు యెహోవా 

అని ఆయనకు పేరు. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

యోబు 9:7 => ఉదయింపవదద్ని ఆయన సూరుయ్నికి ఆజాఞ్పింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన 

నక్షతర్ములను మరుగుపరచును. 

యోబు 28:7 => ఆ తోర్వ యే కూర్రపకిష్కైనను తెలియదు డేగ కనున్లు దాని చూడలేదు 

వచనము 22 

నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 
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ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

యోబు 9:7 => ఉదయింపవదద్ని ఆయన సూరుయ్నికి ఆజాఞ్పింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన 

నక్షతర్ములను మరుగుపరచును. 

వచనము 23 

ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను దాచియుంచిన వడగండల్ 

నిధులను నీవు చూచితివా? 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 15:7 => మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా 

పుటిట్నవాడవా? 

వచనము 24 

వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ భూమిమీద నఖ 

ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 6:16 => మంచుగడ డ్లుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా 

కనబడును 

యోబు 37:6 => నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను 

ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు. 
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కీరత్నలు 33:7 => సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటల్లో 

కూరుచ్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

కీరత్నలు 147:17 => ముకక్ముకక్లుగా వడగండుల్ విసరువాడు ఆయనే. ఆయన పుటిట్ంచు చలికి 

ఎవరు నిలువగలరు? 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  
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పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

వచనము 25 

నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము కురిపించుటకును 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

నిరగ్మకాండము 9:18 => ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను 

కురిపించెదను; ఐగుపు రాజయ్ము సాథ్పించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్ 

వడగండుల్ పడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

యెహోషువ 10:11 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు 

తోర్వను పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ 

వడగండల్ను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత 

చంపిన వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  
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యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 13:12 => ఆ గోడ పడగా జనులు మిముమ్ను చూచి మీరు పూసిన పూత యేమాయెనని 

అడుగుదురు గదా? 

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

కీరత్నలు 147:17 => ముకక్ముకక్లుగా వడగండుల్ విసరువాడు ఆయనే. ఆయన పుటిట్ంచు చలికి 

ఎవరు నిలువగలరు? 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

వచనము 26 
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పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి కాలువలను  

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

మతత్యి 24:27 => మెరుపు తూరుప్న పుటిట్ పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

యోబు 28:7 => ఆ తోర్వ యే కూర్రపకిష్కైనను తెలియదు డేగ కనున్లు దాని చూడలేదు 

యోబు 37:15 => దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని యెటుల్ తీరామ్నము చేయునో నీకు 

తెలియునా? 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

వచనము 27 

ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 28:26 => వరష్మునకు కటట్డ నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మారగ్ము 

ఏరప్రచినపుప్డు 

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

యోబు 36:28 => మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 
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యోబు 37:3 => ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన 

మెరుపును కనబడజేయును. 

యోబు 37:4 => దాని తరువాత ఉరుముధవ్ని గరిజ్ంచును ఆయన తన గంభీరమైన సవ్రముతో 

గరిజ్ంచును ఆయన ధవ్ని వినబడునపుప్డు ఆయన మెరుపును నిలిపివేయడు 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

యోబు 37:6 => నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను 

ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 29:5 => యెహోవా సవ్రము దేవదారు వృక్షములను విరచును యెహోవా లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములను ముకక్లుగా విరచును.  

కీరత్నలు 29:6 => దూడవలె అవి గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును లెబానోనును షిరోయ్నును 

గురుపోతు పిలల్వలె గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 29:7 => యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 29:8 => యెహోవా సవ్రము అరణయ్మును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణయ్మును 

కదలించును 

కీరత్నలు 29:9 => యెహోవా సవ్రము లేళళ్ను ఈనజేయును అది ఆకులు రాలుచ్ను. ఆయన 

ఆలయములో నునన్వనిన్యు ఆయనకే పర్భావము అనుచునన్వి.  

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 
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లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యోబు 37:15 => దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు పర్కాశింపవలెనని యెటుల్ తీరామ్నము చేయునో నీకు 

తెలియునా? 

యోబు 37:21 => ఉనన్తమైన మేఘములలో పర్కాశించు ఎండ యిపుప్డు కనబడకయునన్ను గాలి 

మేఘములను పోగొటిట్ దాని తేటగా కనుపరచును. 

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 104:13 => తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారలనిచుచ్ను నీ కిర్యల 

ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

వచనము 28 

వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

కీరత్నలు 104:10 => ఆయన కొండలోయలలో నీటిబుగగ్లను పుటిట్ంచును అవి మనయ్ములలో 

పారును. 

కీరత్నలు 104:11 => అవి అడవిజంతువులనిన్టికి దాహమిచుచ్ను. వాటివలన అడవి గాడిదలు 

దపిప్తీరుచ్కొనును. 

కీరత్నలు 104:12 => వాటి ఒడుడ్న ఆకాశపకుష్లు వాసము చేయును కొమమ్ల నడుమ అవి 

సునాదము చేయును. 
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కీరత్నలు 104:13 => తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారలనిచుచ్ను నీ కిర్యల 

ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 107:35 => అరణయ్మును నీటిమడుగుగాను ఎండిన నేలను నీటి ఊటల చోటుగాను 

ఆయన మారిచ్  

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

కీరత్నలు 147:9 => పశువులకును అరచుచుండు పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 

యెషయా 35:1 => అరణయ్మును ఎండిన భూమియు సంతోషించును అడవి ఉలల్సించి కసూత్రి 

పుషప్మువలె పూయును  

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 41:18 => జనులు చూచి యెహోవా హసత్ము ఈ కారయ్ము చేసెననియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడు దీని కలుగజేసెననియు తెలిసికొని మనసక్రించి సప్షట్ముగా గర్హించునటుల్ 

యెషయా 41:19 => చెటుల్లేని మెటట్లమీద నేను నదులను పారజేసెదను లోయలమధయ్ను ఊటలను 

ఉబుకజేసెదను అరణయ్మును నీటిమడుగుగాను ఎండిన నేలను నీటిబుగగ్లుగాను చేసెదను.  

యెషయా 43:19 => ఇదిగో నేనొక నూతనకిర్య చేయుచునాన్ను ఇపుప్డే అది మొలుచును మీరు 

దాని నాలోచింపరా? నేను అరణయ్ములో తోర్వ కలుగజేయుచునాన్ను ఎడారిలో నదులు 

పారజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 43:20 => నేను ఏరప్రచుకొనిన పర్జలు తార్గుటకు అరణయ్ములో నీళుళ్ పుటిట్ంచుచునాన్ను 

ఎడారిలో నదులు కలుగజేయుచునాన్ను అడవి జంతువులును అడవి కుకక్లును నిపుప్కోళుల్ను ననున్ 

ఘనపరచును  
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యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ 

పర్వహింపజేయువాడు. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

కీరత్నలు 65:12 => అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచునన్వి కొండలు ఆనందమును నడికటుట్గా 

ధరించుకొనియునన్వి. 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

వచనము 29 

మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును ఎవడు పుటిట్ంచును? 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

కీరత్నలు 65:12 => అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచునన్వి కొండలు ఆనందమును నడికటుట్గా 

ధరించుకొనియునన్వి. 

కీరత్నలు 145:16 => నీవు నీ గుపిప్లిని విపిప్ పర్తి జీవి కోరికను తృపిత్పరచుచునాన్వు. 

వచనము 30 

జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ 

పర్వహింపజేయువాడు. 
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1 సమూయేలు 12:17 => గోధుమ కోతకాలము ఇదే గదా? మీరు రాజును నిరణ్యింపుమని 

అడిగినందుచేత యెహోవా దృషిట్కి మీరు చేసిన కీడు గొపప్దని మీరు గర్హించి తెలిసికొనుటకై 

యెహోవా ఉరుములను వరష్మును పంపునటుల్గా నేను ఆయనను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 
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ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

యోబు 29:19 => నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్ వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద నిలుచును. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

2 సమూయేలు 1:21 => గిలోబ్వ పరవ్తములారా మీమీద మంచైనను వరష్మైనను పర్థమ 

ఫలారప్ణకు తగిన పైరుగల చేలైనను లేకపోవును గాక. బలాఢుయ్ల డాళుల్ అవమానముగ 

పారవేయబడెను. తైలముచేత అభిషేకింపబడని వారిదైనటుట్1సౌలు డాలును పారవేయబడెను. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 
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హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

వచనము 31 

కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 6:16 => మంచుగడ డ్లుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా 

కనబడును 

యోబు 37:10 => దేవుని ఊపిరివలన మంచు పుటుట్ను జలముల పైభాగమంతయు గటిట్పడును. 

కీరత్నలు 147:16 => గొఱఱ్బొచుచ్వంటి హిమము కురిపించువాడు ఆయనే బూడిదవంటి మంచు 

కణములు చలుల్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 147:17 => ముకక్ముకక్లుగా వడగండుల్ విసరువాడు ఆయనే. ఆయన పుటిట్ంచు చలికి 

ఎవరు నిలువగలరు? 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

వచనము 32 

వాటి వాటి కాలములలో నక్షతర్రాసులను వచుచ్నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ నక్షతర్ములను వాటి 

ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  
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యోబు 37:10 => దేవుని ఊపిరివలన మంచు పుటుట్ను జలముల పైభాగమంతయు గటిట్పడును. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

కీరత్నలు 147:17 => ముకక్ముకక్లుగా వడగండుల్ విసరువాడు ఆయనే. ఆయన పుటిట్ంచు చలికి 

ఎవరు నిలువగలరు? 

వచనము 33 

ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల పర్భుతవ్మును నీవు 

సాథ్పింపగలవా? 

యోబు 9:9 => ఆయన సావ్తి మృగశీరష్ము కృతిత్క అనువాటిని దకిష్ణ నక్షతర్రాసులను చేసినవాడు. 

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

యోబు 37:17 => దకిష్ణపు గాలి వీచుటచేత ఉబబ్వేయునపుప్డు నీ వసత్రములెటుల్ వెచచ్బడినది నీకు 

తెలియునా? 

వచనము 34 

జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

2 రాజులు 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 
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బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

యోబు 9:9 => ఆయన సావ్తి మృగశీరష్ము కృతిత్క అనువాటిని దకిష్ణ నక్షతర్రాసులను చేసినవాడు. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

వచనము 35 

మెరుపులు బయలువెళి ల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి రపిప్ంపగలవా? 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆదికాండము 8:22 => భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును 

శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో 

అనుకొనెను. 

కీరత్నలు 119:90 => నీ విశావ్సయ్త తరతరములుండును. నీవు భూమిని సాథ్పించితివి అది 

సిథ్రముగానునన్ది 

కీరత్నలు 119:91 => సమసత్ము నీకు సేవ చేయుచునన్వి కావున నీ నిరణ్యము చొపుప్న అవి నేటికిని 

సిథ్రపడియునన్వి 

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 
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యిరిమ్యా 31:36 => ఆ నియమములు నా సనిన్ధినుండకుండ పోయినయెడల ఇశార్యేలు 

సంతతివారు నా సనిన్ధిని ఎనన్డును జనముగా ఉండకుండపోవును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

కీరత్నలు 148:6 => ఆయన వాటిని నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచియునాన్డు ఆయన వాటికి కటట్డ 

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  

వచనము 36 

అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి నిచిచ్నవాడెవడు? 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 
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యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  

మతత్యి 8:9 => నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతికిర్ంద సైనికులునాన్రు; నేను 

ఒకని పొమమ్ంటే పోవును, ఒకని రమమ్ంటే వచుచ్ను, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని 

యుతత్రమిచెచ్ను. 

వచనము 37 

జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:25 => ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి 

బయటనునన్ది యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను, 

పొలములోని పర్తి చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను. 
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నిరగ్మకాండము 9:29 => మోషే అతని చూచి నేను ఈ పటట్ణమునుండి బయలువెళల్గానే నాచేతులు 

యెహోవావైపు ఎతెత్దను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగండుల్ను ఇకమీదట పడవు. అందువలన 

భూమి యెహోవాదని నీకు తెలియబడును. 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:1 => జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు 

వినబడెను; యెహోవా దాని వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా అగిన్ వారిలో 

రగులుకొని ఆ పాళెములో నొకకొనను దహింపసాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

1 సమూయేలు 22:12 => సౌలు అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించుమనగా అతడు చితత్ము నా 

యేలినవాడా అనెను. 
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యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

యెషయా 65:1 => నాయొదద్ విచారణచేయనివారిని నా దరశ్నమునకు రానిచిచ్తిని ననున్ 

వెదకనివారికి నేను దొరికితిని. నేనునాన్ను ఇదిగో నేనునాన్ను అని నా పేరు పెటట్బడని జనముతో 

చెపుప్చునాన్ను.  

యోబు 36:30 => ఆయన తనచుటుట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేయును సముదర్పు 

అడుగుభాగమును ఆయన కపుప్ను. 

కీరత్నలు 18:14 => ఆయన తన బాణములు పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులు 

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 

కీరత్నలు 29:7 => యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

మతత్యి 8:9 => నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతికిర్ంద సైనికులునాన్రు; నేను 

ఒకని పొమమ్ంటే పోవును, ఒకని రమమ్ంటే వచుచ్ను, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని 

యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 24:27 => మెరుపు తూరుప్న పుటిట్ పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

వచనము 38 

ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను ఆకాశపు 

కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 
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కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

నిరగ్మకాండము 36:1 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవనిమితత్ము పర్తివిధమైన పనిచేయ 

తెలిసికొనుటకై యెహోవా ఎవరికి పర్జాఞ్ వివేకములు కలుగజేసెనో అటిట్ బెసలేలును అహోలీయాబును 

మొదలైన పర్జాఞ్వంతులందరును యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న చేయుదురనెను. 

నిరగ్మకాండము 36:2 => బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ 

పుటిట్ంచెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 
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వచనము 39 

ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 147:4 => నక్షతర్ముల సంఖయ్ను ఆయన నియమించియునాన్డు వాటికనిన్టికి పేరులు 

పెటుట్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 8:1 => దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ 

పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ 

తగిగ్పోయెను. 

ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

ఆదికాండము 8:2 => అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; 

ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

కీరత్నలు 104:13 => తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారలనిచుచ్ను నీ కిర్యల 

ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 
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యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

వచనము 40 

సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి యుండునపుప్డు 

నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

వచనము 41 

తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి ఆహారము 

సిదధ్పరచువాడెవడు?  

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 104:21 => సింహపు పిలల్లు వేటకొరకు గరిజ్ంచుచునన్వి తమ ఆహారమును 

దేవునిచేతిలోనుండి తీసికొనజూచుచునన్వి. 

కీరత్నలు 145:15 => సరవ్జీవుల కనున్లు నీవైపు చూచుచునన్వి తగిన కాలమందు నీవు వారికి 

ఆహారమిచుచ్దువు. 

కీరత్నలు 145:16 => నీవు నీ గుపిప్లిని విపిప్ పర్తి జీవి కోరికను తృపిత్పరచుచునాన్వు. 
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ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 
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యోబు 

అధాయ్యము 39	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అడవిలోని కొండమేకలు ఈను కాలము నీకు తెలియునా? లేళుల్ పిలల్లు వేయు కాలమును 

గర్హింపగలవా?  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

వచనము 2 

అవి మోయు మాసములను నీవు లెకక్ పెటట్గలవా? అవి యీనుకాలము ఎరుగుదువా? 

కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 

కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 147:9 => పశువులకును అరచుచుండు పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 
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లూకా 12:24 => కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి వితత్వు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, 

కొటుట్లేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు పకుష్లకంటె ఎంతో శేర్షుఠ్లు. 

ఆదికాండము 6:21 => మరియు తినుటకు నానావిధములైన ఆహారపదారథ్ములను కూరుచ్కొని 

నీదగగ్ర ఉంచుకొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 8:7 => ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళి ల్ భూమిమీదనుండి నీళుల్ 

ఇంకిపోవు వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

లేవీయకాండము 11:13 => పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ 

ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

కీరత్నలు 104:21 => సింహపు పిలల్లు వేటకొరకు గరిజ్ంచుచునన్వి తమ ఆహారమును 

దేవునిచేతిలోనుండి తీసికొనజూచుచునన్వి. 

యోవేలు 1:20 => నదులు ఎండిపోవుటయు అగిన్చేత మేతసథ్లములు కాలిపోవుటయు చూచి 

పశువులును నీకు మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి. 

వచనము 3 

అవి వంగి తమ పిలల్లను కనును తమ పిలల్లను వేయును. 

1 సమూయేలు 24:2 => అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి మూడు వేలమందిని 

ఏరప్రచుకొని వచిచ్, కొండమేకలకు వాసములగు శిలా పరవ్తములమీద దావీదును అతని జనులను 

వెదకుటకై బయలుదేరెను. 
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కీరత్నలు 104:18 => గొపప్ కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపటుల్ కుందేళల్కు బండలు 

ఆశర్యసాథ్నములు 

కీరత్నలు 29:9 => యెహోవా సవ్రము లేళళ్ను ఈనజేయును అది ఆకులు రాలుచ్ను. ఆయన 

ఆలయములో నునన్వనిన్యు ఆయనకే పర్భావము అనుచునన్వి.  

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 25:2 => సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. 

పర్సంగి 11:5 => చూలాలి గరబ్మందు ఎముకలు ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే 

తోర్వను వచుచ్నో నీవెరుగవు, ఆలాగునే సమసత్మును జరిగించు దేవుని కిర్యలను నీవెరుగవు. 

వచనము 4 

వాటి పిలల్లు పుషిట్కలిగి యెడారిలో పెరుగును అవి తలుల్లను విడిచిపోయి వాటియొదద్కు తిరిగిరావు. 

యిరిమ్యా 2:24 => అరణయ్మునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని కామాతురతవలన 

గాలి పీలుచ్ను, కలిసికొనునపుప్డు దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియు 

అలసియుండదు, దాని మాసములో అది కనబడును. 

వచనము 5 

అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను విపిప్నవాడెవడు? 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 6 

నేను అరణయ్మును దానికి ఇలుల్గాను ఉపుప్పఱఱ్ను దానికి నివాససథ్లముగాను నియమించితిని. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

వచనము 7 

పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 

యోబు 6:5 => అడవిగాడిద గడిడ్చూచి ఓండర్ పెటుట్నా?ఎదుద్ మేతచూచి రంకెవేయునా? 

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

కీరత్నలు 104:11 => అవి అడవిజంతువులనిన్టికి దాహమిచుచ్ను. వాటివలన అడవి గాడిదలు 

దపిప్తీరుచ్కొనును. 

యెషయా 32:14 => నగరి విడువబడును జనసమూహముగల పటట్ణము విడువబడును కొండయు 

కాపరుల గోపురమును ఎలల్కాలము గుహలుగా ఉండును  

యిరిమ్యా 2:24 => అరణయ్మునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని కామాతురతవలన 

గాలి పీలుచ్ను, కలిసికొనునపుప్డు దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియు 

అలసియుండదు, దాని మాసములో అది కనబడును. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 
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దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

హోషేయ 8:9 => అడవి గారద్భము తన ఆశ తీరుచ్కొనబోయినటుల్ ఇశార్యేలు వారు 

అషూష్రీయులయొదద్కు పోయిరి; ఎఫార్యిము కానుకలు ఇచిచ్ విటకాండర్ను పిలుచుకొనెను. 

ఆదికాండము 49:14 => ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

యోబు 39:10 => పగగ్ము వేసి గురుపోతును నాగటిచాలులో కటట్గలవా? అది నీచేత తోలబడి 

లోయలను చదరము చేయునా?  

వచనము 8 

పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది వెదకుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱఱ్గాను మారెచ్ను. 

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

Page  of 2008 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెహెజేక్లు 47:11 => అయితే ఆ సముదర్పు బురద సథ్లములును ఊబి సథ్లములును 

ఉపుప్గలవైయుండి బాగుకాక యుండును. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 

వచనము 9 

గురుపోతు నీకు లోబడుటకు సమమ్తించునా? అది నీ శాలలో నిలుచునా? 

యోబు 39:18 => అది లేచునపుప్డు గుఱఱ్మును దాని రౌతును తిరసక్రించును. 

యోబు 3:18 => బంధింపబడినవారు కారయ్నియామకుల శబద్ము వినక యేకముగా కూడి 

విశర్మించుదురు 

యెషయా 31:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు తపిప్ంచుటకై గొఱఱ్ల కాపరుల 

సమూహము కూడిరాగా సింహము కొదమసింహము వారి శబద్మునకు భయపడకయు వారి కేకలకు 

అధైరయ్పడకయు తనకు దొరికినదానిమీద గరిజ్ంచునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా యుదధ్ము 

చేయుటకై సీయోను పరవ్తముమీదికిని దాని కొండమీదికిని దిగివచుచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 5:13 => మరియు కారయ్నియామకులు వారిని తవ్రపెటిట్ గడిడ్ ఉనన్పప్టివలెనే 

యేనాటిపని ఆనాడే ముగించుడనిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:14 => ఫరో కారయ్నియామకులు తాము ఇశార్యేలీయులలో వారిమీద ఉంచిన 

నాయకులను కొటిట్ ఎపప్టివలె మీ లెకక్చొపుప్న ఇటుకలను నినన్ నేడు మీరు ఏల చేయించలేదని 

అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 5:15 => ఇశార్యేలీయుల నాయకులు ఫరోయొదద్కు వచిచ్ తమ దాసులయెడల 

తమరెందుకిటుల్ జరిగించుచునాన్రు? 

నిరగ్మకాండము 5:16 => తమ దాసులకు గడిడ్నియయ్రు అయితే ఇటుకలు చేయుడని మాతో 

చెపుప్చునాన్రు; చితత్గించుము, వారు తమరి దాసులను కొటుట్చునాన్రు; అయితే తపిప్దము తమరి 

పర్జలయందే యునన్దని మొఱపెటిట్రి. 
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నిరగ్మకాండము 5:18 => మీరు పొండి, పనిచేయుడి, గడిడ్ మీకియయ్బడదు, అయితే ఇటుకల లెకక్ 

మీరపప్గింపక తపప్దని చెపెప్ను. 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యోబు 39:10 => పగగ్ము వేసి గురుపోతును నాగటిచాలులో కటట్గలవా? అది నీచేత తోలబడి 

లోయలను చదరము చేయునా?  

యోబు 41:28 => బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 

వచనము 10 

పగగ్ము వేసి గురుపోతును నాగటిచాలులో కటట్గలవా? అది నీచేత తోలబడి లోయలను చదరము 

చేయునా?  

యోబు 40:15 => నేను చేసిన నీటిగుఱఱ్మును నీవు చూచియునాన్వు గదా ఎదుద్వలె అది గడిడ్ 

మేయును. 

యోబు 40:20 => పరవ్తములలో దానికి మేత మొలచును అరణయ్జంతువులనిన్యు అచచ్ట 

ఆడుకొనును. 

యోబు 40:21 => తామర చెటల్కిర్ందను జముమ్గడిడ్ మరుగునను పఱఱ్లోను అది పండుకొనును 

యోబు 40:22 => తామరచెటల్ నీడను అది ఆశర్యించును నదిలోని నిరవంజిచెటుల్ దాని 

చుటుట్కొనియుండును. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 
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కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 

కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 145:15 => సరవ్జీవుల కనున్లు నీవైపు చూచుచునన్వి తగిన కాలమందు నీవు వారికి 

ఆహారమిచుచ్దువు. 

కీరత్నలు 145:16 => నీవు నీ గుపిప్లిని విపిప్ పర్తి జీవి కోరికను తృపిత్పరచుచునాన్వు. 

వచనము 11 

దాని బలము గొపప్దని దాని నముమ్దువా? దానికి నీ పని అపప్గించెదవా? 

సంఖాయ్కాండము 23:22 => రాజుయొకక్ జయధవ్ని వారిలోనునన్ది దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి వారిని 

రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి వేగము వారికి కలదు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషేష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 

కీరత్నలు 92:10 => గురుపోతు కొముమ్వలె నీవు నా కొముమ్ పైకెతిత్తివి కొర్తత్ తైలముతో నేను 

అంటబడితిని. 

యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 
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యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

వచనము 12 

అది నీ ధానయ్మును ఇంటికి తెచిచ్ నీ కళల్మందునన్ ధానయ్మును కూరుచ్నని దాని నముమ్దువా? 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 

యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

యోబు 41:5 => నీవు ఒక పిటట్తో ఆటలాడునటుల్ దానితో ఆటలాడెదవా? నీ కనయ్కలు ఆడుకొనుటకై 

దాని కటిట్వేసెదవా? 

కీరత్నలు 129:3 => దునున్వారు నా వీపుమీద దునిన్రి వారు చాళల్ను పొడుగుగా చేసిరి. 

హోషేయ 10:10 => నా యిషట్పర్కారము నేను వారిని శికిష్ంతును; వారు చేసిన రెండు దోషకిర్యలకు 

నేను వారిని బంధింపగా అనయ్జనులు కూడి వారిమీదికి వతుత్రు. 

హోషేయ 10:11 => ఎఫార్యిము నూరుప్నందు అభాయ్సముగలదై కంకులను తొర్కక్గోరు పెయయ్వలె 

ఉనన్ది; అయితే దాని నునన్ని మెడకు నేను కాడి కటుట్దును; ఎఫార్యిముచేత దునిన్ంచుటకు నేనొకని 

నియమింతును, యూదా భూమిని దునున్ను, యాకోబు దానిని చదును చేసికొనును. 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 23:22 => రాజుయొకక్ జయధవ్ని వారిలోనునన్ది దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి వారిని 

రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి వేగము వారికి కలదు.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషేష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 

యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

వచనము 13 

నిపుప్కోడి సంతోషముచేత రెకక్ల నాడించును. రెకక్లును వెండుర్కలును దానికునన్ందున అది 

వాతస్లయ్ము కలదిగా నునన్దా?  

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 33:17 => రకిష్ంచుటకు గుఱఱ్ము అకక్రకు రాదు అది దాని విశేషబలముచేత మనుషుయ్లను 

తపిప్ంపజాలదు. 

కీరత్నలు 147:10 => గుఱఱ్ముల బలమునందు ఆయన సంతోషించడు నరుల కాలి సతుత్వయందు 

ఆయన ఆనందించడు. 

యెషయా 30:16 => అయినను మీరు సమమ్తింపక అటుల్ కాదు, మేము గుఱఱ్ములనెకిక్ 

పారిపోవుదుమంటిరి కాగా మీరు పారిపోవలసి వచెచ్ను. మేము వడిగల గుఱఱ్ములను ఎకిక్ 

పోయెదమంటిరే కాగా మిముమ్ను తరుమువారు వడిగలవారుగా నుందురు.  

Page  of 2013 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యెషయా 31:1 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటట్కయు యెహోవాయొదద్ విచారింపకయు 

సహాయము నిమితత్ము ఐగుపుత్నకు వెళుల్చు గుఱఱ్ములను ఆధారము చేసికొని వారి రథములు 

విసాత్రములనియు రౌతులు బలాఢుయ్లనియు వారిని ఆశర్యించువారికి శర్మ.  

యెషయా 31:2 => అయినను ఆయనయు బుదిధ్మంతుడుగా ఉనాన్డు. మాట తపప్క దుషుట్ల 

యింటివారిమీదను కీడుచేయువారికి తోడప్డువారిమీదను ఆయన లేచును. 

యెషయా 31:3 => ఐగుపీత్యులు మనుషుయ్లేగాని దేవుడు కారు ఐగుపీత్యుల గుఱఱ్ములు 

మాంసమయములేగాని ఆతమ్ కావు యెహోవా తన చెయియ్చాపగా సహాయము చేయువాడు జోగును 

సహాయము పొందువాడు పడును వారందరు కూడి నాశనమగుదురు.  

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 9:2 => మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని 

నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి 

యునన్వి. 

ఆదికాండము 42:26 => వారు తాము కొనిన ధానయ్మును తమ గాడిదలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

అకక్డనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

కీరత్నలు 144:14 => మా యెడుల్ గొపప్ బరువులు మోయగలవి మా వీధులలో చొరబడుటయైనను 

ఉరుకులెతుత్టయైనను లేదు వాటిలో శర్మగలవారి మొఱఱ్ వినబడుటయైనను లేదు 

సామెతలు 14:4 => ఎదుద్లు లేనిచోట గాదెయందు ధానయ్ముండదు ఎదుద్ల బలముచేత విసాత్రము 

వచుచ్బడి కలుగును 
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యెషయా 30:6 => దకిష్ణ దేశములోనునన్ కూర్రమృగములనుగూరిచ్న దేవోకిత్ సింహీ 

సింహములును పాములును తాపకరమైన మిడునాగులు నునన్ మికిక్లి శర్మ బాధలుగల దేశముగుండ 

వారు గాడిదపిలల్ల వీపులమీద తమ ఆసిత్ని ఒంటెల మూపులమీద తమ దర్వయ్ములను ఎకిక్ంచుకొని 

తమకు సహాయము చేయలేని జనమునొదద్కు వాటిని తీసికొనిపోవుదురు.  

యెషయా 46:1 => బేలు కూలుచునన్ది నెబో కుర్ంగుచునన్ది వాటి పర్తిమలు జంతువులమీదను 

పశువులమీదను మోయబడుచునన్వి 

సంఖాయ్కాండము 23:22 => రాజుయొకక్ జయధవ్ని వారిలోనునన్ది దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి వారిని 

రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి వేగము వారికి కలదు.  

వచనము 14 

లేదు సుమీ, అది నేలను దాని గుడల్ను పెటుట్ను ధూళిలో వాటిని కాచును. 

నెహెమాయ్ 13:15 => ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు విశార్ంతిదినమున దార్క్షతొటల్ను 

తొర్కుక్టయు, గింజలు తొటల్లో పోయుటయు, గాడిదలమీద బరువులు మోపుటయు, దార్కాష్రసమును 

దార్క్షపండల్ను అంజూరపు పండల్ను నానావిధములైన బరువులను విశార్ంతిదినమున 

యెరూషలేములోనికి తీసికొనివచుచ్టయు చూచి, యీ ఆహారవసుత్వులను ఆ దినమున అమిమ్నవారిని 

గదిద్ంచితిని. 

ఆమోసు 2:13 => ఇదిగో పంటచేని మోపుల నిండుబండి నేలను అణగదొర్కుక్నటుల్ నేను మిముమ్ను 

అణగదొర్కుక్దును. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 
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మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

వచనము 15 

దేనిపాదమైన వాటిని తొర్కక్వచుచ్ననియైనను అడవిజంతువు వాటిని చితక దొర్కక్వచుచ్ననియైనను 

అనుకొనకయే యునన్ది.  

1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీ ష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీ ష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => సొలొమోను దినములలో వెండి యెనిన్కకు రానిదాయెను 

యోబు 30:29 => నేను నకక్లకు సోదరుడనైతిని నిపుప్కోళల్ జతకాడనైతిని. 

లేవీయకాండము 11:19 => సంకుబుడి కొంగ, పర్తివిధమైన కొంగ, కుకుడు గువవ్, గబిబ్లము. 

కీరత్నలు 104:17 => అచచ్ట పకుష్లు తమ గూళుల్ కటుట్కొనును అచచ్ట సరళవృక్షములపైన 

కొంగలు నివాసము చేయుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 8:7 => ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్ 

గువవ్యు మంగలకతిత్ పిటట్యు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా 

పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 

జెకరాయ్ 5:9 => నేను మరల తేరిచూడగా ఇదద్రు సతరీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి 

రెకక్లు వారికుండెను, గాలి వారి రెకక్లను ఆడించుచుండెను, వారు వచిచ్ తూమును 

భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ఎతిత్ దాని మోసిరి. 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 
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విలాపవాకయ్ములు 4:3 => నకక్లైనను చనిన్చిచ్ తమపిలల్లకు పాలిచుచ్ను నా జనుల కుమారి 

యెడారిలోని ఉషట్రపకుష్లవలె కూర్రురాలాయెను. 

వచనము 16 

తన పిలల్లు తనవికానటుట్ వాటియెడల అది కాఠినయ్ము చూపును దాని కషట్ము వయ్రథ్మైనను దానికి 

చింతలేదు  

సామెతలు 27:8 => తన యిలుల్ విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పకిష్తో సమానుడు. 

వచనము 17 

దేవుడు దానిని తెలివిలేనిదిగా జేసెను ఆయన దానికి వివేచనాశకిత్ ననుగర్హించి యుండలేదు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

అది లేచునపుప్డు గుఱఱ్మును దాని రౌతును తిరసక్రించును. 

విలాపవాకయ్ములు 4:3 => నకక్లైనను చనిన్చిచ్ తమపిలల్లకు పాలిచుచ్ను నా జనుల కుమారి 

యెడారిలోని ఉషట్రపకుష్లవలె కూర్రురాలాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడ డ్యొకక్ తలిల్ తన బిడ డ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 
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యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

1 రాజులు 3:27 => అందుకు రాజు బర్దికియునన్ బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక మొదటిదాని 

కియుయ్డి, దాని తలిల్ అదే అని తీరుప్ తీరెచ్ను. 

2 రాజులు 6:28 => నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అది ఈ సతరీ ననున్ చూచి నేటి 

ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడ డ్ను భకిష్ంచుదుము, అని చెపిప్నపుప్డు 

2 రాజులు 6:29 => మేము నా బిడ డ్ను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే మరునాటియందు నేను 

దాని చూచి నేటి ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇమమ్ని అడిగితిని గాని అది తన బిడ డ్ను దాచిపెటెట్నని 

చెపెప్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:20 => నీవు ఎవనియెడల ఈ పర్కారము చేసితివో యెహోవా, 

దృషిట్ంచిచూడుము. తమ గరభ్ఫలమును తాము ఎతిత్కొని ఆడించిన పసిపిలల్లను సతరీలు భకిష్ంచుట 

తగునా? యాజకుడును పర్వకత్యు పర్భువుయొకక్ పరిశుదాధ్లయమునందు హతులగుట తగువా?  

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

పర్సంగి 10:15 => ఊరికి పోవు తోర్వ యెరుగనివారై బుదిధ్హీనులు తమ పర్యాసచేత 

ఆయాసపడుదురు. 

హబకూక్కు 2:13 => జనములు పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్పాలవుదురు; వయ్రథ్మైనదానికొరకు 

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

యోబు 39:22 => అది భయము పుటిట్ంచుదానిని వెకిక్రించి భీతినొందకుండును ఖడగ్మును చూచి 

వెనుకకు తిరుగదు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, మీయొదద్ మా పర్వేశము వయ్రథ్ము కాలేదు గాని 

వచనము 19 

గుఱఱ్మునకు నీవు బలమునిచిచ్తివా? జూలు వెండుర్కలతో దాని మెడను కపిప్తివా? 
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యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

యోబు 35:11 => భూజంతువులకంటె మనకు ఎకుక్వ బుదిధ్నేరుప్చు ఆకాశపకుష్లకంటె మనకు 

ఎకుక్వ జాఞ్నము కలుగజేయుచు ననున్ సృజించిన దేవుడు ఎకక్డనునాన్డని అనుకొను వారెవరును 

లేరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:30 => అయితే హెషోబ్ను రాజైన సీహోను మనలను తన దేశమారగ్మున 

వెళల్నిచుచ్టకు సమమ్తింపలేదు. నేడు జరిగినటుల్ నీచేతికి అతని అపప్గించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా 

అతని మనసుస్ను కఠినపరచి అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

యెషయా 19:13 => సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ 

గోతర్ నిరావ్హకులు అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

యెషయా 57:17 => వారి లోభమువలన కలిగిన దోషమునుబటిట్ నేను ఆగర్హపడి వారిని కొటిట్తిని 

నేను నా ముఖము మరుగుచేసికొని కోపించితిని వారు తిరుగబడి తమకిషట్మైన మారగ్మున నడచుచు 

వచిచ్రి.  
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యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

కీరత్నలు 119:19 => నేను భూమిమీద పరదేశినైయునాన్ను నీ ఆజఞ్లను నాకు మరుగుచేయకుము. 

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

యెషయా 30:28 => ఆయన ఊపిరి కుతికలలోతు వచుచ్ పర్వాహమైన నదివలె ఉనన్ది 

వయ్రథ్మైనవాటిని చెదరగొటుట్ జలెల్డతో అది జనములను గాలించును తోర్వ తపిప్ంచు కళె ల్ము జనుల 

దవడలలో ఉండును. 

వచనము 20 

మిడతవలె అది గంతులు వేయునటుల్ చేయుదువా? దాని నాసికారంధర్ ధవ్ని భీకరము. 

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 

యోబు 39:22 => అది భయము పుటిట్ంచుదానిని వెకిక్రించి భీతినొందకుండును ఖడగ్మును చూచి 

వెనుకకు తిరుగదు.  

యోబు 5:22 => పొలములోని రాళల్తో నీవు నిబంధన చేసికొనియుందువు అడవిమృగములు నీతో 

సమమ్తిగానుండును. 

యోబు 41:29 => దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి 

నవువ్ను. 

2 రాజులు 19:21 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట యేదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది; నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది; యెరూషలేము కుమారి నినున్ 

చూచి తల ఊచుచునన్ది. 
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వచనము 21 

మైదానములో అది కాలు దువివ్ తన బలమునుబటిట్ సంతోషించును అది ఆయుధధారులను 

ఎదురొక్నబోవును. 

నిరగ్మకాండము 15:1 => అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయులును యెహోవాను గూరిచ్ యీ కీరత్న 

పాడిరి యెహోవాను గూరిచ్ గానము చేసెదను ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును 

దాని రౌతును ఆయన సముదర్ములో పడదోర్సెను 

కీరత్నలు 147:10 => గుఱఱ్ముల బలమునందు ఆయన సంతోషించడు నరుల కాలి సతుత్వయందు 

ఆయన ఆనందించడు. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 104:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక 

ఘనత వహించినవాడవు నీవు మహాతమ్య్మును పర్భావమును ధరించియునాన్వు. 

యోబు 39:25 => బాకానాదము వినబడినపుప్డెలల్ అది అహా అహా అనుకొని దూరమునుండి 

యుదధ్వాసన తెలిసికొనును సేనాధిపతుల ఆరాభ్టమును యుదధ్ఘోషను వినును.  

మారుక్ 3:17 => జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిదద్రికి 

ఆయన బోయనేరెగ్సను పేరు పెటెట్ను; బోయనేరెగ్సు అనగా ఉరిమెడు వారని అరథ్ము. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

యోబు 41:22 => దాని మెడ బలమునకు సాథ్నము భయము దానియెదుట తాండవమాడుచుండును 

Page  of 2021 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

కీరత్నలు 33:17 => రకిష్ంచుటకు గుఱఱ్ము అకక్రకు రాదు అది దాని విశేషబలముచేత మనుషుయ్లను 

తపిప్ంపజాలదు. 

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 47:3 => వారి బలమైన గుఱఱ్ముల డెకక్లు నేలతనున్ శబద్మునకును, అతని రథముల 

వేగమునకును, అతని చకర్ముల ఉరుమువంటి ధవ్నికిని తండుర్లు భయపడి బలహీనులై తమ పిలల్ల 

తటుట్ తిరిగిచూడరు. 

వచనము 22 

అది భయము పుటిట్ంచుదానిని వెకిక్రించి భీతినొందకుండును ఖడగ్మును చూచి వెనుకకు తిరుగదు.  

యోబు 41:20 => ఉడుకుచునన్ కాగులోనుండి, జముమ్మంటమీద కాగుచునన్ బానలోనుండి పొగ 

లేచునటుల్ దాని నాసికారంధర్ములలోనుండి లేచును. 

యోబు 41:21 => దాని ఊపిరి నిపుప్లను రాజబెటుట్ను దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును 

యిరిమ్యా 8:16 => దానునుండి వచుచ్వారి గుఱఱ్ముల బుసలు వినబడెను, వారి గుఱఱ్ముల 

సకిలింపు ధవ్నిచేత దేశమంతయు కంపించుచునన్ది, వారు వచిచ్ దేశమును అందులోనునన్ 

యావతుత్ను నాశనము చేయుదురు, పటట్ణమును అందులో నివసించువారిని నాశనము చేయుదురు. 

వచనము 23 

అంబుల పొదియు తళతళలాడు ఈటెలును బలెల్మును దానిమీద గలగలలాడించబడునపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు 5:22 => గుఱఱ్ముల డెకక్లు శూరులను తొర్కెక్ను గుఱఱ్ములు ఎగసి యెగసి 

శూరులను తొర్కెక్ను. 
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1 సమూయేలు 17:4 => గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి 

బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు ఎతుత్ మనిషి. 

1 సమూయేలు 17:5 => అతని తలమీద రాగి శిరసాత్ర్ణముండెను, అతడు యుదధ్కవచము 

ధరించియుండెను, ఆ కవచము అయిదువేల తులముల రాగి యెతుత్గలది. 

1 సమూయేలు 17:6 => మరియు అతని కాళల్కు రాగి కవచమును అతని భుజముల మధయ్ను రాగి 

బలెల్మొకటి యుండెను. 

1 సమూయేలు 17:7 => అతని యీటె కఱఱ్ నేతగాని దోనె అంత పెదద్ది; మరియు అతని యీటె కొన 

ఆరువందల తులముల యినుము ఎతుత్గలది. ఒకడు డాలును మోయుచు అతని ముందర 

పోవుచుండెను. 

1 సమూయేలు 17:8 => అతడు నిలిచి ఇశార్యేలీయుల దండువారిని పిలిచి యుదధ్పంకుత్లు 

తీరుచ్టకై మీరెందుకు బయలుదేరి వచిచ్తిరి?నేను ఫిలిషీత్యుడను కానా? మీరు సౌలు దాసులుకారా? 

మీ పక్షముగా ఒకనిని ఏరప్రచుకొని అతని నాయొదద్కు పంపుడి; 

1 సమూయేలు 17:9 => అతడు నాతో పోటాల్డి ననున్ చంపగలిగిన యెడల మేము మీకు 

దాసులమగుదుము; నేనతని జయించి చంపినయెడల మీరు మాకు దాసులై మాకు దాసయ్ము 

చేయుదురు. 

1 సమూయేలు 17:10 => ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను తిరసక్రించుచునాన్ను. 

ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:42 => చుటుట్ పారచూచి దావీదును కనుగొని, అతడు బాలుడై యెఱఱ్టివాడును 

రూపసియునై యుండుట చూచి అతని తృణీకరించెను. 

కీరత్నలు 19:5 => అతడు తన అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండిల్ కుమారునివలె ఉనాన్డు 

శూరుడు పరుగెతత్ నులల్సించునటుల్ తన పథమునందు పరుగెతత్ నులల్సించుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 
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సామెతలు 21:31 => యుదధ్దినమునకు గుఱఱ్ములను ఆయతత్పరచుట కదుద్ గాని రక్షణ యెహోవా 

అధీనము. 

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  

యోబు 41:26 => దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే ఈటెలైనను బాణములైనను 

పంటర్కోలలైనను అకక్రకు రావు. 

వచనము 24 

ఉదద్ండ కోపముతో అది బహుగా పరుగులెతుత్ను అది బాకానాదము విని ఊరకుండదు. 

యోబు 39:16 => తన పిలల్లు తనవికానటుట్ వాటియెడల అది కాఠినయ్ము చూపును దాని కషట్ము 

వయ్రథ్మైనను దానికి చింతలేదు  

యోబు 39:18 => అది లేచునపుప్డు గుఱఱ్మును దాని రౌతును తిరసక్రించును. 

యోబు 41:33 => అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు. 

నహూము 3:2 => సారధియొకక్ చబుకు ధవ్నియు చకర్ముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల తొర్కుక్డు 

ధవ్నియు వడిగా పరుగెతుత్ రథముల ధవ్నియు వినబడుచునన్వి. 

వచనము 25 

బాకానాదము వినబడినపుప్డెలల్ అది అహా అహా అనుకొని దూరమునుండి యుదధ్వాసన తెలిసికొనును 

సేనాధిపతుల ఆరాభ్టమును యుదధ్ఘోషను వినును.  

యోబు 41:26 => దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే ఈటెలైనను బాణములైనను 

పంటర్కోలలైనను అకక్రకు రావు. 

యోబు 41:27 => ఇది ఇనుమును గడిడ్పోచగాను ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కఱఱ్గాను ఎంచును. 
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యోబు 41:28 => బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 

యోబు 41:29 => దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి 

నవువ్ను. 

యెహోషువ 8:18 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నీవు చేతపటుట్కొనిన యీటెను 

హాయి వైపుగా చాపుము, పటట్ణమును నీచేతి కపప్గింతును, అంతట యెహోషువ తనచేతనునన్ 

యీటెను ఆ పటట్ణమువైపు చాపెను. 

వచనము 26 

డేగ నీ జాఞ్నముచేతనే ఎగురునా? అది నీ ఆజఞ్వలననే తన రెకక్లు దకిష్ణదికుక్నకు చాచునా?  

యోబు 37:20 => నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో చెపప్దగునా? ఒకడు తాను నిరూమ్లము 

కావలెనని కోరునా? 

హబకూక్కు 1:8 => వారి గుఱఱ్ములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా పరుగులెతుత్ను, రాతిర్యందు 

తిరుగులాడు తోడేళల్ కంటెను అవి చురుకైనవి; వారి రౌతులు దూరమునుండి వచిచ్ తటాలున 

జొరబడుదురు, ఎరను పటుట్కొనుటకై పకిష్రాజు వడిగా వచుచ్నటుల్ వారు పరుగులెతిత్ వతుత్రు.  

హబకూక్కు 1:9 => వెనుక చూడకుండ బలాతాక్రము చేయుటకై వారు వతుత్రు, ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వారు జనులను చెరపటుట్కొందురు. 

యోబు 9:16 => నేను మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన నాకుతత్రమిచిచ్నను ఆయన నా మాట 

ఆలకించెనని నేను నమమ్జాలను.  

యోబు 29:24 => వారు ఆశారహితులై యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్ నవివ్తిని నా 

ముఖపర్కాశము లేకుండ వారేమియు చేయరైరి. 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:8 => మరియు బూర సప్షట్ము కాని ధవ్ని ఇచుచ్నపుప్డు యుదధ్మునకెవడు 

సిదధ్పడును? 

Page  of 2025 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

వచనము 27 

పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను కటుట్కొనునా? 

కీరత్నలు 70:3 => ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలిగిన అవమానమును చూచి విసమ్య 

మొందుదురుగాక 

యెహెజేక్లు 26:2 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆహా జనములకు దావ్రముగానునన్ 

పటట్ణము పడగొటట్బడెను, అది నావశమాయెను, అది పాడైపోయినందున నేను పరిపూరణ్ము 

నొందితిని అని తూరు చెపెప్ను గనుక 

యెహెజేక్లు 36:2 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆహా పార్చీనములైన ఉనన్త 

సథ్లములు మా సావ్సథ్య్ములైనవని మిముమ్ను గురించి శతుర్వులు చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:17 => ఆ పర్జలు పెదద్కేకలు వేయుచుండగా యెహోషువ ఆ ధవ్ని విని 

పాళెములో యుదధ్ధవ్ని అని మోషేతో అనగా  

యోబు 39:19 => గుఱఱ్మునకు నీవు బలమునిచిచ్తివా? జూలు వెండుర్కలతో దాని మెడను 

కపిప్తివా? 

యెహెజేక్లు 21:22 => 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.  

ఆమోసు 1:14 => రబాబ్ యొకక్ పార్కారముమీద నేను అగిన్ రాజబెటుట్దును; రణకేకలతోను, 

సుడిగాలి వీచునపుప్డు కలుగు పర్ళయమువలెను అది దాని నగరుల మీదికి వచిచ్ వాటిని 

దహించివేయును.  

1 కొరిందీయులకు 14:8 => మరియు బూర సప్షట్ము కాని ధవ్ని ఇచుచ్నపుప్డు యుదధ్మునకెవడు 

సిదధ్పడును? 
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పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

వచనము 28 

అది రాతికొండమీద నివసించును కొండపేటుమీదను ఎవరును ఎకక్జాలని యెతుత్ చోటను గూడు 

కటుట్కొనును.  

లేవీయకాండము 16:11 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ 

తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు 

తనకొరకు తానరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:15 => పర్తి విధమైన కాకి,  

పరమగీతము 2:12 => దేశమంతట పువువ్లు పూసియునన్వి పిటట్లు కోలాహలముచేయు కాలము 

వచెచ్ను పావుర సవ్రము మన దేశములో వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 8:7 => ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్ 

గువవ్యు మంగలకతిత్ పిటట్యు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా 

పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

వచనము 29 

అకక్డనుండియే తన యెరను వెదకును. దాని కనున్లు దానిని దూరమునుండి కనిపెటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:4 => నేను ఐగుపీత్యులకు ఏమి చేసితినో, మిముమ్ను గదద్ రెకక్లమీద మోసి 

నాయొదద్కు మిముమ్ నెటుల్ చేరుచ్కొంటినో మీరు చూచితిరి. 
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లేవీయకాండము 11:13 => పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ 

ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, 

కీరత్నలు 103:5 => పకిష్రాజు యౌవనమువలె నీ యౌవనము కొర్తత్దగుచుండునటుల్ మేలుతో నీ 

హృదయమును తృపిత్పరచుచునాన్డు  

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

హోషేయ 8:1 => బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా నిబంధన నతికర్మించి నా 

ధరమ్శాసత్రమును మీరియునాన్రు గనుక పకిష్రాజు వార్లినటుట్ శతుర్వు యెహోవా మందిరమునకు 

వచుచ్నని పర్కటింపుము. 

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోబు 9:26 => రెలుల్పడవలు దాటిపోవునటుల్ అవి జరిగిపోవును ఎరమీదికి విసురున దిగు 

పకిష్రాజువలె అవి తవ్రపడిపోవును. 

సామెతలు 30:19 => బండమీద సరప్ము జాడ, నడిసముదర్మున ఓడ నడచు జాడ, కనయ్కతో 

పురుషుని జాడ. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

మతత్యి 24:28 => పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లు పోగవును. 
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వచనము 30 

దాని పిలల్లు రకత్ము పీలుచ్ను హతులైనవారు ఎకక్డనుందురో అకక్డనే అది యుండును.  

1 సమూయేలు 14:4 => యోనాతాను ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారునన్ సథ్లమునకు పోజూచిన 

దారియగు కనుమల నడుమ ఇవతల ఒక సూది గటుట్ను అవతల ఒక సూదిగటుట్ను ఉండెను, వాటిలో 

ఒకదాని పేరు బొసేస్సు రెండవదాని పేరు సెనే. 

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

Page  of 2029 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

 

యోబు 

అధాయ్యము 40	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా యోబునకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 9:26 => రెలుల్పడవలు దాటిపోవునటుల్ అవి జరిగిపోవును ఎరమీదికి విసురున దిగు 

పకిష్రాజువలె అవి తవ్రపడిపోవును. 

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 2 

ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో వాదించువాడు 

ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 39:17 => నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సకలజాతుల 

పకుష్లకును భూమృగములకనిన్టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు 

బలికి నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి; ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్ బలి జరుగును, 

మీరు మాంసము తిందురు రకత్ము తార్గుదురు;  

యెహెజేక్లు 39:18 => బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న 

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:19 => నేను మీ కొరకు బలి వధింపబోవుచునాన్ను, మీరు కడుపార కొర్వువ్ 

తిందురు, మతుత్ కలుగునంతగా రకత్ము తార్గుదురు. 

మతత్యి 24:28 => పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లు పోగవును. 

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

వచనము 3 

అపుప్డు యోబు యెహోవాకు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 
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యోబు 40:6 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగు యోబుతో పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

వచనము 4 

చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా నోటిమీద నాచేతిని 

ఉంచుకొందును.  

యోబు 9:3 => వాడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడ గోరినయెడల వేయి పర్శన్లలో ఒకక్దానికైనను వాడు 

ఆయనకు ఉతత్రమియయ్లేడు. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

యెషయా 45:10 => నీవు ఏమి కనుచునాన్వని తన తండిర్తో చెపుప్వానికి శర్మ నీవు గరభ్ము 

ధరించినదేమి అని సతరీతో చెపుప్వానికి శర్మ. 
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యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

యెషయా 50:8 => ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసనున్డైయునాన్డు నాతో 

వాయ్జెయ్మాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వాయ్జెయ్మాడుదము నా పర్తివాది యెవడు? అతని 

నాయొదద్కు రానిముమ్.  

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

యోబు 3:11 => గరభ్మునుండి బయలుదేరగానే నేనేల పార్ణము విడువకపోతిని? 

యోబు 3:12 => మోకాళల్మీద ననేన్ల ఉంచుకొనిరి? నేనేల సత్నములను కుడిచితిని? 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 3:23 => మరుగుపడిన మారగ్ము గలవానికిని, దేవుడు చుటుట్కంచె వేసినవానికిని వెలుగు 

ఇయయ్బడనేల? 

యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

యోబు 7:19 => ఎంతకాలము నీవు ననున్ చూచుట మానకుందువు? నేను గుటక వేయువరకు 

ననున్ విడిచిపెటట్వా?  
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యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 7:21 => నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా దోషము నేల క్షమింపవు? నేనిపుప్డు 

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 9:18 => ఆయన ననున్ ఊపిరి తీయనియయ్డు చేదైనవాటిని నాకు తినిపించును. 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 9:33 => మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 9:35 => అపుప్డు ఆయనకు భయపడక నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను అటిట్వాడను 

కాననుకొనుచునాన్ను. 

యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 10:4 => నీ నేతర్ములు నరుల నేతర్ములవంటివా? నరులు ఆలోచించునటుల్ నీవు 

ఆలోచించువాడవా?  

యోబు 10:5 => నీ జీవితకాలము నరుల జీవితకాలము వంటిదా? నీ ఆయుషాక్ల సంవతస్రములు 

నరుల దినములవంటివా? 

యోబు 10:6 => నేను దోషిని కాననియు నీచేతిలోనుండి విడిపింపగలవాడెవడును లేడనియు నీవు 

ఎరిగియుండియు 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  
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యోబు 10:14 => నేను పాపము చేసినయెడల నీవు దాని కనిపెటుట్దువు నా దోషమునకు 

పరిహారము చేయకుందువు. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 13:23 => నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు 

తెలియజేయుము. 

యోబు 13:24 => నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి? ననేన్ల నీకు పగవానిగా 

ఎంచుచునాన్వు? 

యోబు 13:25 => ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకును నీవు వేధించెదవా? ఎండిపోయిన 

చెతత్ను తరుముదువా? 

యోబు 13:26 => నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియునాన్వు నా బాలయ్కాలపు పాపములను నాకు 

సావ్సథ్య్ముగా నీవు విధించియునాన్వు 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 
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యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 14:17 => నా అతికర్మము సంచిలో ముదిర్ంపబడియునన్ది నేను చేసిన దోషమును 

భదర్ముగా ఉంచియునాన్వు. 

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 

యోబు 16:14 => కనన్ముమీద కనన్మువేసి ఆయన ననున్ విరుగగొటెట్ను పరుగులెతిత్ శూరునివలె 

నామీద పడెను. 

యోబు 16:15 => నా చరమ్ముమీద నేను గోనెపటట్ కూరుచ్కొంటిని నా కొముమ్ను ధూళితో 

మురికిచేసితిని. 

యోబు 16:16 => నాచేత బలాతాక్రము జరుగకపోయినను నా పార్రథ్న యథారథ్ముగా నుండినను 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 16:18 => భూమీ, నా రకత్మును కపిప్వేయకుము నా మొఱఱ్కు విరామము 

కలుగకుండునుగాక. 

యోబు 16:19 => ఇపుప్డు నాకు సాకిష్యైనవాడు పరలోకములోనునాన్డు నా పక్షముగా సాక్షయ్ము 

పలుకువాడు పరమందునాన్డు. 

యోబు 16:20 => నా సేన్హితులు ననున్ ఎగతాళిచేయుచునాన్రు. నరుని విషయమై యొకడు 

దేవునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు 
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యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 19:6 => ఆలాగైతే దేవుడు నాకు అనాయ్యము చేసెననియు తన వలలో ననున్ 

చికిక్ంచుకొనెననియు మీరు తెలిసికొనుడి. 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 19:8 => నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను 

చీకటి చేసియునాన్డు 

యోబు 19:9 => ఆయన నా ఘనతను కొటిట్వేసియునాన్డు తలమీదనుండి నా కిరీటమును 

తీసివేసియునాన్డు. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

యోబు 19:11 => ఆయన నామీద తన కోపమును రగులబెటెట్ను ననున్ తన శతుర్వులలో ఒకనిగా 

ఎంచెను. 

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

యోబు 30:21 => నీవు మారిపోయి నాయెడల కఠినుడవైతివి నీ బాహుబలముచేత ననున్ 

హింసించుచునాన్వు 

యెహెజేక్లు 18:2 => తండుర్లు దార్క్షకాయలు తినగా పిలల్ల పళుల్ పులిసెనని మీరు చెపుప్చు 

వచెచ్దరే; ఇశార్యేలీయుల దేశమునుగూరిచ్ ఈ సామెత మీరెందుకు పలికెదరు? 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 
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రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 21:22 => ఎవడైనను దేవునికి జాఞ్నము నేరుప్నా? పరలోకవాసులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను 

గదా. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

సామెతలు 25:2 => సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. 
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యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

వచనము 5 

ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని ఇకను పలుకను. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 6 

అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగు యోబుతో పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 
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యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

ఎజార్ 9:15 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునాన్వు, అందువలననే 

నేటిదినమున ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము. చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని 

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు అరు హ్లము కామని పార్రథ్న చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 
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కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

Page  of 2041 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

యోబు 9:32 => ఆయన నావలె నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడజాలను మేము కలిసి 

నాయ్యవిమరశ్కు పోలేము. 

యోబు 9:33 => మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

యోబు 9:34 => ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెను నేను భర్మసిపోకుండ 

ఆయన తన భయంకర మహాతమ్య్మును నాకు కనుపరచకుండవలెను.  

యోబు 9:35 => అపుప్డు ఆయనకు భయపడక నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను అటిట్వాడను 

కాననుకొనుచునాన్ను. 

యోబు 16:21 => నరపుతుర్ని విషయమై వాని సేన్హితునితో వాయ్జెయ్మాడవలెననియు కోరి నేను 

దేవునితటుట్ దృషిట్యుంచి కనీన్ళుల్ పర్వాహముగా విడుచుచునాన్ను. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

యోబు 23:7 => అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. కావున నేను ఎనన్టికిని 

నా నాయ్యాధిపతివలన శిక్ష నొందకపోవుదును. 
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యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 21:5 => ననున్ తేరిచూచి ఆశచ్రయ్పడుడి నోటిమీద చేయి వేసికొనుడి. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:19 => వారు నీవు ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటి మీద ఉంచుకొని 

మాతోకూడ వచిచ్ మాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే 

యాజకుడవై యుండుట నీకు మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్మునకును కుటుంబమునకును 

యాజకుడవై యుండుట మంచిదా? అని యడిగిరి. 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

సామెతలు 30:32 => నీవు బుదిధ్హీనుడవై అతిశయపడి యుండినయెడల కీడు యోచించి 

యుండినయెడల నీచేతితో నోరు మూసికొనుము. 

మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 

హబకూక్కు 2:20 => అయితే యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని 

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 

జెకరాయ్ 2:13 => సకల జనులారా, యెహోవా తన పరిశుదధ్మైన నివాసము విడిచి వచుచ్చునాన్డు, 

ఆయన సనిన్ధిని మౌనులై యుండుడి. 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

Page  of 2043 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

లేవీయకాండము 13:12 => కుషఠ్ము చరమ్మందు విసాత్రముగా పుటిట్నపుప్డు యాజకుడు 

చూచినంతవరకు ఆ పొడగలవాని తల మొదలుకొని పాదములవరకు కుషఠ్ము వాని చరమ్మంతయు 

వాయ్పించియుండినయెడల 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

1 సమూయేలు 7:6 => వారు మిసాప్లో కూడుకొని నీళుల్ చేది యెహోవా సనిన్ధిని కుమమ్రించి ఆ 

దినము ఉపవాసముండి యెహోవా దృషిట్కి మేము పాపాతుమ్లమని ఒపుప్కొనిరి. మిసాప్లో సమూయేలు 

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 
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యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

విలాపవాకయ్ములు 1:11 => దాని కాపురసుథ్లందరు నిటూ ట్రుప్విడుచుచు ఆహారము వెదకుదురు తమ 

పార్ణసంరక్షణకొరకు తమ మనోహరమైన వసుత్వులనిచిచ్ ఆహారము కొందురు. యెహోవా, నేను 

నీచుడనైతిని దృషిట్ంచిచూడుము.  

విలాపవాకయ్ములు 3:29 => నిరీక్షణాధారము కలుగునేమోయని అతడు బూడిదెలో మూతి 

పెటుట్కొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 14:31 => అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్నే చెపప్ననెను. అటుల్ వారందరు ననిరి. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

వచనము 7 

పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేసెదను నీవు పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 
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యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:19 => వారు నీవు ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటి మీద ఉంచుకొని 

మాతోకూడ వచిచ్ మాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే 

యాజకుడవై యుండుట నీకు మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్మునకును కుటుంబమునకును 

యాజకుడవై యుండుట మంచిదా? అని యడిగిరి. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 
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యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 33:29 => ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత వెలిగింపబడునటుల్ 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:31 => అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్నే చెపప్ననెను. అటుల్ వారందరు ననిరి. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 
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వచనము 8 

నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై నామీద అపరాధము 

మోపుదువా? 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 50:4 => ఆయన తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకై 

హెబీర్యులకు 12:18 => సృప్శించి తెలిసికొనదగినటిట్యు, మండుచునన్టిట్యు కొండకును, 

అగిన్కిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధకారమునకును, తుపానుకును, 

హెబీర్యులకు 12:19 => బూరధవ్నికిని, మాటల ధవ్నికిని మీరు వచిచ్యుండలేదు. ఒక 

జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళల్తో కొటట్బడవలెనని ఆజాఞ్పించిన మాటకు వారు తాళలేక, 

హెబీర్యులకు 12:20 => ఆ ధవ్ని వినినవారు మరి ఏ మాటయు తమతో చెపప్వలదని 

బతిమాలుకొనిరి. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

యోబు 40:1 => మరియు యెహోవా యోబునకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

వచనము 9 
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దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి సవ్రముతో నీవు 

గరిజ్ంపగలవా? 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 

యెషయా 41:1 => దీవ్పములారా, నాయెదుట మౌనముగా నుండుడి జనములారా, నూతనబలము 

పొందుడి. వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్ మాటలాడవలెను వాయ్జెయ్ము తీరుచ్కొనుటకు మనము 

కూడుకొందము రండి.  

యెషయా 41:21 => వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని 

యాకోబు రాజు చెపుప్చునాన్డు. 

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 
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వచనము 10 

ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ పర్భావములను 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

గలతీయులకు 3:15 => సహోదరులారా, మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; మనుషుయ్డు చేసిన 

ఒడంబడికయైనను సిథ్రపడిన తరువాత ఎవడును దాని కొటిట్వేయడు, దానితో మరేమియు కలుపడు. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

హెబీర్యులకు 7:18 => ఆ ధరమ్శాసత్రము దేనికిని సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేదు గనుక 

ముందియయ్బడిన ఆజఞ్ బలహీనమైనందునను నిష పర్యోజనమైనందునను అది నివారణ 

చేయబడియునన్ది; 
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యోబు 10:3 => దౌరజ్నయ్ము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుషుట్ల ఆలోచనమీద దయా 

దృషిట్యుంచుట సంతోషమా? నీ హసత్కృతయ్ములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?  

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

యోబు 27:3 => నా నాయ్యమును పోగొటిట్న దేవుని జీవముతోడు నా పార్ణమును వాయ్కులపరచిన 

సరవ్శకుత్నితోడు 

యోబు 27:4 => నిశచ్యముగా నా పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదు నా నాలుక మోసము 

నుచచ్రించుటలేదు. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 
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1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 18:4 => కోపముచేత నినున్ నీవు చీలుచ్కొనువాడా, నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా 

చేయబడునా? నీ నిమితత్ము కొండ దాని సాథ్నము తపుప్నా? 

యోబు 19:7 => నామీద బలాతాక్రము జరుగుచునన్దని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను గాని నా మొఱఱ్ 

అంగీకరింపబడదు సహాయము నిమితత్ము నేను మొరలిడుచునాన్ను గాని నాయ్యము దొరకదు. 

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 34:13 => ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటెట్నా? ఎవడైన సరవ్పర్పంచ భారమును 

ఆయన కపప్గించెనా? 
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యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

యోబు 36:23 => ఆయనకు మారగ్ము నియమించినవాడెవడు? నీవు దురామ్రగ్పు పనులు 

చేయుచునాన్వని ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును? 

కీరత్నలు 39:10 => నీవు పంపిన తెగులు నా మీదనుండి తొలగింపుము. నీచేతి దెబబ్వలన నేను 

కీష్ణించుచునాన్ను. 

పర్సంగి 3:18 => కాగా తాము మృగములవంటివారని నరులు తెలిసికొనునటుల్ను, దేవుడు వారిని 

విమరిశ్ంచునటుల్ను ఈలాగు జరుగుచునన్దని అనుకొంటిని. 

యెషయా 41:1 => దీవ్పములారా, నాయెదుట మౌనముగా నుండుడి జనములారా, నూతనబలము 

పొందుడి. వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్ మాటలాడవలెను వాయ్జెయ్ము తీరుచ్కొనుటకు మనము 

కూడుకొందము రండి.  

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

యిరిమ్యా 36:29 => మరియు యూదా రాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ నీవీమాట చెపప్వలెను 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా బబులోను రాజు నిశచ్యముగా వచిచ్ యీ దేశమును పాడుచేసి 

అందులో మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను ఉండకుండ చేయునని ఇందులో నీవేల వార్సితివని చెపిప్ 

నీవు ఈ గర్ంథమును కాలిచ్వేసితివే; 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 
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యెహెజేక్లు 26:14 => నినున్ వటిట్బండగా చేయుదును, వలలు పరచుకొనుటకు చోటగుదువు 

నీవికను కటట్బడక యుందువు. నేనే మాట యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 33:17 => అయినను నీ జనులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని 

యనుకొందురు; అయితే వారి పర్వరత్నయే గదా అనాయ్యమైనది? 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

వచనము 11 

నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని చూచి వారిని 

కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 
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యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 89:10 => చంపబడినదానితో సమానముగా నీవు రహబును, ఐగుపుత్ను నలిపివేసితివి నీ 

బాహుబలముచేత నీ శతుర్వులను చెదరగొటిట్తివి.  

కీరత్నలు 89:13 => పరాకర్మముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హసత్ము బలమైనది నీ దకిష్ణహసత్ము 

ఉనన్తమైనది. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

యోబు 37:4 => దాని తరువాత ఉరుముధవ్ని గరిజ్ంచును ఆయన తన గంభీరమైన సవ్రముతో 

గరిజ్ంచును ఆయన ధవ్ని వినబడునపుప్డు ఆయన మెరుపును నిలిపివేయడు 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 39:3 => నా గుండె నాలో మండుచుండెను నేను ధాయ్నించుచుండగా మంట పుటెట్ను 

అపుప్డు నేను ఈ మాట నోరార పలికితిని 

కీరత్నలు 39:4 => యెహోవా, నా అంతము ఎటుల్ండునది నా దినముల పర్మాణము ఎంతైనది నాకు 

తెలుపుము. నా ఆయువు ఎంత అలప్మైనదో నేను తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

కీరత్నలు 39:7 => పర్భువా, నేను దేనికొరకు కనిపెటుట్కొందును? నినేన్ నేను నముమ్కొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 39:8 => నా అతికర్మములనిన్టినుండి ననున్ విడిపింపుము నీచులకు ననున్ 

నిందాసప్దముగా చేయకుము. 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

1 సమూయేలు 17:10 => ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను తిరసక్రించుచునాన్ను. 

ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 22:14 => యెహోవా ఆకాశమందు గరిజ్ంచెను సరోవ్నన్తుడు ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానునాన్డు, మీ 

మీద ఆరాభ్టము చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్ ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉనాన్రు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 

Page  of 2057 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

2 దినవృతాత్ంతములు 32:8 => మాంససంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయము 

చేయుటకును మన యుదధ్ములను జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా 

ఉనాన్డని చెపప్గా జనులు యూదారాజైన హిజిక్యా చెపిప్న మాటలయందు నమిమ్కయుంచిరి. 

యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 35:9 => అనేకులు బలాతాక్రము చేయుటవలన జనులు కేకలు వేయుదురు బలవంతుల 

భుజబలమునకు భయపడి సహాయముకొరకై కేకలు వేయుదురు. 

యోబు 41:10 => దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 18:13 => యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్న చేసెను సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

కీరత్నలు 18:14 => ఆయన తన బాణములు పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులు 

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 
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యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెషయా 33:5 => యెహోవా మహా ఘనత నొందియునాన్డు ఆయన ఉనన్తసథ్లమున నివసించుచు 

నాయ్యముతోను నీతితోను సీయోనును నింపెను. 

యెషయా 36:20 => యెహోవా నా చేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఈ 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును నా చేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా? అని చెపెప్ను. 

యెషయా 40:18 => కావున మీరు ఎవనితో దేవుని పోలుచ్దురు? ఏ రూపమును ఆయనకు 

సాటిచేయగలరు? 

యిరిమ్యా 15:12 => ఇనుమునైనను ఉతత్రమునుండి వచుచ్ యినుమునైనను కంచునైనను ఎవడైన 

విరువగలడా? 

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

యెహెజేక్లు 22:14 => 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 28:6 => కాగా పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునన్వాడా, ఆలకించుము; 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షుఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 
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పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

వచనము 12 

గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని అకక్డనే 

అణగదొర్కుక్ము.  

యోబు 39:19 => గుఱఱ్మునకు నీవు బలమునిచిచ్తివా? జూలు వెండుర్కలతో దాని మెడను 

కపిప్తివా? 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 104:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక 

ఘనత వహించినవాడవు నీవు మహాతమ్య్మును పర్భావమును ధరించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 21:5 => నీ రక్షణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను గౌరవ పర్భావములను నీవు 

అతనికి ధరింపజేసియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

2 పేతురు 1:17 => ఆయన మహాతమ్య్మును మేము కనున్లార చూచినవారమై తెలిపితివిు. ఈయన 

నా పిర్ య కు మా రు డు ఈ య న యం దు నే ను ఆ నం దిం చు చు నాన్ ను అ ను శ బద్ ము 

మహాదివయ్మహిమనుండి ఆయనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, తండిర్యైన దేవునివలన ఘనతయు 

మహిమయు ఆయన పొందగా 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

నిరగ్మకాండము 28:2 => అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను. 

కీరత్నలు 50:2 => పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల సీయోనులోనుండి దేవుడు పర్కాశించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 90:16 => నీ సేవకులకు నీ కారయ్ము కనుపరచుము వారి కుమారులకు నీ పర్భావము 

చూపింపుము. 

కీరత్నలు 90:17 => మా దేవుడైన యెహోవా పర్సనన్త మామీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు 

సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని సిథ్రపరచుము. 
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కీరత్నలు 149:4 => యెహోవా తన పర్జలందు పీర్తిగలవాడు. ఆయన దీనులను రక్షణతో 

అలంకరించును. 

యెషయా 4:2 => ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూషణమునగును. ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 37:22 => ఉతత్రదికుక్న సువరణ్పర్కాశము పుటుట్ను దేవుడు భీకరమైన మహిమను 

ధరించుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 76:5 => కఠినహృదయులు దోచుకొనబడియునాన్రు వారు నిదర్నొందియునాన్రు 

పరాకర్మశాలులందరి బాహుబలము హరించెను. 

సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యిరిమ్యా 13:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ విధముగానే యూదావారి 

గరవ్మును యెరూషలేము నివాసుల మహా గరవ్మును నేను భంగపరచుదును. 
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యిరిమ్యా 43:12 => ఐగుపుత్ దేవతల గుళల్లో నేను అగిన్ రాజబెటుట్చునాన్ను, వాటిని నెబుకదెర్జరు 

కాలిచ్వేయును, ఆ దేవతలను చెరగొనిపోవును, గొఱఱ్లకాపరి తన వసత్రమును చుటుట్కొనునటుల్ అతడు 

ఐగుపుత్ దేశమును తనకు చుటుట్కొని నిరాటంకముగా అకక్డనుండి సాగిపోవును. 

యిరిమ్యా 48:29 => మోయోబీయుల గరవ్మునుగూరిచ్ వింటిమి, వారు బహు గరవ్పోతులు వారి 

అతిశయమును గూరిచ్యు గరవ్మును గూరిచ్యు  

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

వచనము 13 

కనబడకుండ వారినందరిని బూడిదెలో పాతిపెటుట్ము సమాధిలో వారిని బంధింపుము. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

కీరత్నలు 78:50 => తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి 

పార్ణమును తపిప్ంపక వారి జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 
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కీరత్నలు 144:6 => మెరుపులు మెరిపించి వారిని చెదరగొటుట్ము నీ బాణములు వేసి వారిని 

ఓడగొటుట్ము. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 2:17 => అపుప్డు నరుల అహంకారము అణగదొర్కక్బడును మనుషుయ్ల గరవ్ము 

తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 
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యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

యెషయా 10:15 => గొడ డ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 10:18 => ఒకడు వాయ్ధిగర్సుత్డై కీష్ణించిపోవునటుల్గా శరీర పార్ణములతోకూడ అతని 

అడవికిని అతని ఫలభరితమైన పొలములకును కలిగిన మహిమను అది నాశనము చేయును.  

యెషయా 10:19 => అతని అడవిచెటల్ శేషము కొంచెమగును బాలుడు వాటిని లెకక్ పెటట్వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షుఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 
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దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:17 => హాసోరు రాజైన యాబీనుకును కయీనీయుడైన హెబెరు వంశసుథ్లకును 

సమాధానము కలిగియుండెను గనుక సీసెరా కాలినడకను కయీనీయుడగు హెబెరు భారయ్యైన 

యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను. 
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2 సమూయేలు 22:28 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని 

అణచివేసెదవు  

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 36:11 => గరివ్షుఠ్ల పాదమును నా మీదికి రానియయ్కుము భకిత్హీనుల చేతిని ననున్ 

పారదోలనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 94:2 => భూలోక నాయ్యాధిపతీ లెముమ్ గరివ్షుట్లకు పర్తిఫలమిముమ్ 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 119:21 => గరివ్షుఠ్లను నీవు గదిద్ంచుచునాన్వు. నీ ఆజఞ్లను విడిచి తిరుగువారు 

శాపగర్సుత్లు. 
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కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

సామెతలు 15:25 => గరివ్షుఠ్ల యిలుల్ యెహోవా పెరికివేయును విధవరాలి పొలిమేరను ఆయన 

సాథ్పించును. 

యెషయా 5:15 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు గరివ్షుఠ్ల చూపు 

తగుగ్ను 

యెషయా 10:33 => చూడుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా భీకరముగా 

కొమమ్లను తెగగొటట్గా మికిక్లి యెతుత్గల చెటుల్ నరకబడును ఉనన్తమైనవి పడిపోవును. 

యెషయా 22:19 => నీ సిథ్తినుండి యెహోవానగు నేను నినున్ తొలగించెదను నీ ఉదోయ్గమునుండి 

ఆయన నినున్ తోర్సివేయును. 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యెషయా 26:5 => ఆయన ఉనన్తసథ్ల నివాసులను ఎతత్యిన దురగ్మును దిగగొటుట్వాడు ఆయన 

వాని పడగొటెట్ను నేలకు దాని పడగొటెట్ను ఆయన ధూళిలో దాని కలిపియునాన్డు  

యెషయా 40:4 => పర్తి లోయను ఎతుత్ చేయవలెను పర్తి పరవ్తమును పర్తి కొండను అణచవలెను 

వంకరవి చకక్గాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలెను. 

యిరిమ్యా 50:31 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే గరివ్షుఠ్డా, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను నీ దినము వచుచ్చునన్ది నేను నినున్ శికిష్ంచుకాలము వచుచ్చునన్ది  

యెహెజేక్లు 28:17 => నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ 

జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 
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హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

వచనము 14 

అపుప్డు నీ దకిష్ణహసత్మే నినున్ రకిష్ంపగలదని నేను నినున్గూరిచ్ ఒపుప్కొనెదను. 

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

సామెతలు 15:25 => గరివ్షుఠ్ల యిలుల్ యెహోవా పెరికివేయును విధవరాలి పొలిమేరను ఆయన 

సాథ్పించును. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

పర్సంగి 11:3 => మేఘములు వరష్ముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును; మార్ను 

దకిష్ణముగా పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:17 => హాసోరు రాజైన యాబీనుకును కయీనీయుడైన హెబెరు వంశసుథ్లకును 

సమాధానము కలిగియుండెను గనుక సీసెరా కాలినడకను కయీనీయుడగు హెబెరు భారయ్యైన 

యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను. 

2 సమూయేలు 22:28 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని 

అణచివేసెదవు  

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 
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నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

కీరత్నలు 36:11 => గరివ్షుఠ్ల పాదమును నా మీదికి రానియయ్కుము భకిత్హీనుల చేతిని ననున్ 

పారదోలనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 59:11 => వారిని చంపకుము ఏలయనగా నా పర్జలు దానిని మరచిపోదురేమో. 

మాకేడెమైన పర్భువా, నీ బలముచేత వారిని చెలాల్చెదరు చేసి అణగగొటుట్ము. 

కీరత్నలు 78:66 => ఆయన తన విరోధులను వెనుకకు తరిమికొటెట్ను నితయ్మైన నింద వారికి 

కలుగజేసెను. 

కీరత్నలు 94:2 => భూలోక నాయ్యాధిపతీ లెముమ్ గరివ్షుట్లకు పర్తిఫలమిముమ్ 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 119:21 => గరివ్షుఠ్లను నీవు గదిద్ంచుచునాన్వు. నీ ఆజఞ్లను విడిచి తిరుగువారు 

శాపగర్సుత్లు. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

సామెతలు 16:5 => గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష 

నొందుదురు. 
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సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యెషయా 5:15 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు గరివ్షుఠ్ల చూపు 

తగుగ్ను 

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెషయా 10:33 => చూడుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా భీకరముగా 

కొమమ్లను తెగగొటట్గా మికిక్లి యెతుత్గల చెటుల్ నరకబడును ఉనన్తమైనవి పడిపోవును. 

యెషయా 22:19 => నీ సిథ్తినుండి యెహోవానగు నేను నినున్ తొలగించెదను నీ ఉదోయ్గమునుండి 

ఆయన నినున్ తోర్సివేయును. 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యిరిమ్యా 50:31 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే గరివ్షుఠ్డా, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను నీ దినము వచుచ్చునన్ది నేను నినున్ శికిష్ంచుకాలము వచుచ్చునన్ది  

యెహెజేక్లు 17:24 => 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 28:17 => నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ 

జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 
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దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

మీకా 1:3 => ఇదిగో యెహోవా తన సథ్లము విడిచి బయలుదేరుచునాన్డు, ఆయన దిగి 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద నడువబోవుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

వచనము 15 

నేను చేసిన నీటిగుఱఱ్మును నీవు చూచియునాన్వు గదా ఎదుద్వలె అది గడిడ్ మేయును. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 
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యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

ఎసేత్రు 7:8 => నగరువనములోనుండి దార్కాష్రసపు విందుసథ్లమునకు రాజు తిరిగి రాగా ఎసేత్రు 

కూరుచ్ండియునన్ శయయ్మీద హామాను బడియుండుట చూచి వీడు ఇంటిలో నా సముఖము ఎదుటనే 

రాణిని బలవంతము చేయునా? అని చెపెప్ను; ఆ మాట రాజు నోట రాగానే బంటులు హామాను 

ముఖమునకు ముసుకు వేసిరి. 

యోహాను 11:44 => చనిపోయినవాడు, కాళుల్ చేతులు పేర్తవసత్రములతో కటట్బడినవాడై వెలుపలికి 

వచెచ్ను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కటిట్యుండెను. అంతట యేసు మీరు అతని కటుల్ విపిప్ 

పోనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

కీరత్నలు 63:9 => నా పార్ణమును నశింపజేయవలెనని వారు దాని వెదకుచునాన్రు వారు భూమి 

కిర్ందిచోటల్కు దిగిపోవుదురు 

వచనము 16 

దాని శకిత్ దాని నడుములో ఉనన్ది దాని బలము దాని కడుపు నరములలో ఉనన్ది. 

కీరత్నలు 44:3 => వారు తమ ఖడగ్ముచేత దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి 

జయమియయ్లేదు నీవు వారిని కటాకిష్ంచితివి గనుక నీ దకిష్ణహసత్మే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే 

వారికి విజయము కలుగజేసెను.  

కీరత్నలు 44:6 => నేను నా వింటిని నముమ్కొనను నా కతిత్యు ననున్ రకిష్ంపజాలదు 

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 
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రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:4 => అయినను దేవుడు కరుణాసంపనున్డై యుండి, మనము మన 

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 2:9 => అది కిర్యలవలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

వచనము 17 

దేవదారుచెటుట్ కొమమ్ వంగునటుల్ అది తన తోకను వంచును దాని తొడల నరములు దిటట్ముగా 

సంధింపబడి యునన్వి.  

యోబు 40:15 => నేను చేసిన నీటిగుఱఱ్మును నీవు చూచియునాన్వు గదా ఎదుద్వలె అది గడిడ్ 

మేయును. 

యోబు 40:16 => దాని శకిత్ దాని నడుములో ఉనన్ది దాని బలము దాని కడుపు నరములలో 

ఉనన్ది. 
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యోబు 40:17 => దేవదారుచెటుట్ కొమమ్ వంగునటుల్ అది తన తోకను వంచును దాని తొడల 

నరములు దిటట్ముగా సంధింపబడి యునన్వి.  

యోబు 40:18 => దాని యెముకలు ఇతత్డి గొటట్ములవలె ఉనన్వి దాని పర్కక్ టెముకలు 

ఇనుపకముమ్లవలె ఉనన్వి 

యోబు 40:19 => అది దేవుడు సృషిట్ంచినవాటిలో గొపప్ది దాని సృజించినవాడే దాని ఖడగ్మును 

దానికిచెచ్ను. 

యోబు 40:20 => పరవ్తములలో దానికి మేత మొలచును అరణయ్జంతువులనిన్యు అచచ్ట 

ఆడుకొనును. 

యోబు 40:21 => తామర చెటల్కిర్ందను జముమ్గడిడ్ మరుగునను పఱఱ్లోను అది పండుకొనును 

యోబు 40:22 => తామరచెటల్ నీడను అది ఆశర్యించును నదిలోని నిరవంజిచెటుల్ దాని 

చుటుట్కొనియుండును. 

యోబు 40:23 => నదీపర్వాహము పొంగి పొరిల్నను అది భయపడదు యొరాద్నువంటి పర్వాహము 

పొంగి దానినోటియొదద్కు వచిచ్నను అది ధైరయ్ము విడువదు.  

యోబు 40:24 => అది చూచుచుండగా ఎవరైన దానిని పటుట్కొనగలరా? ఉరియొగిగ్ దాని 

ముకుక్నకు సూతర్ము వేయగలరా? 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 
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యోబు 40:20 => పరవ్తములలో దానికి మేత మొలచును అరణయ్జంతువులనిన్యు అచచ్ట 

ఆడుకొనును. 

యోబు 39:8 => పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది 

వెదకుకొనును. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

వచనము 18 

దాని యెముకలు ఇతత్డి గొటట్ములవలె ఉనన్వి దాని పర్కక్ టెముకలు ఇనుపకముమ్లవలె ఉనన్వి 

యోబు 41:22 => దాని మెడ బలమునకు సాథ్నము భయము దానియెదుట తాండవమాడుచుండును 

వచనము 19 

అది దేవుడు సృషిట్ంచినవాటిలో గొపప్ది దాని సృజించినవాడే దాని ఖడగ్మును దానికిచెచ్ను. 

యోబు 41:23 => దాని పర్కక్లమీద మాంసము దళముగా ఉనన్ది అది దాని ఒంటిని గటిట్గా 

అంటియునన్ది అది ఊడి రాదు. 

యోబు 10:11 => చరమ్ముతోను మాంసముతోను నీవు ననున్ కపిప్తివి ఎముకలతోను 

నరములతోను ననున్ సంధించితివి. 
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వచనము 20 

పరవ్తములలో దానికి మేత మొలచును అరణయ్జంతువులనిన్యు అచచ్ట ఆడుకొనును. 

యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

యెషయా 48:4 => నీవు మూరు ఖ్డవనియు నీ మెడ యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇతత్డిదనియు 

నేనెరిగియుండి  

యోబు 6:12 => నా బలము రాళల్ బలమువంటిదా? నా శరీరము ఇతత్డిదా? 

యోబు 10:11 => చరమ్ముతోను మాంసముతోను నీవు ననున్ కపిప్తివి ఎముకలతోను 

నరములతోను ననున్ సంధించితివి. 

పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

వచనము 21 

తామర చెటల్కిర్ందను జముమ్గడిడ్ మరుగునను పఱఱ్లోను అది పండుకొనును 

యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 7:12 => ఒకడును మళల్నియెడల, ఆయన తన ఖడగ్మును పదును పెటుట్ను తన విలుల్ 

ఎకుక్పెటిట్ దానిని సిదధ్పరచియునాన్డు 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  
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యోబు 41:33 => అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు. 

వచనము 22 

తామరచెటల్ నీడను అది ఆశర్యించును నదిలోని నిరవంజిచెటుల్ దాని చుటుట్కొనియుండును. 

యోబు 40:15 => నేను చేసిన నీటిగుఱఱ్మును నీవు చూచియునాన్వు గదా ఎదుద్వలె అది గడిడ్ 

మేయును. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

కీరత్నలు 147:9 => పశువులకును అరచుచుండు పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 6:21 => మరియు తినుటకు నానావిధములైన ఆహారపదారథ్ములను కూరుచ్కొని 

నీదగగ్ర ఉంచుకొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమగునని చెపెప్ను. 

యోబు 39:8 => పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది 

వెదకుకొనును. 

వచనము 23 

నదీపర్వాహము పొంగి పొరిల్నను అది భయపడదు యొరాద్నువంటి పర్వాహము పొంగి 

దానినోటియొదద్కు వచిచ్నను అది ధైరయ్ము విడువదు.  
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యెషయా 19:6 => ఏటి పాయలును కంపుకొటుట్ను ఐగుపుత్ కాలువలు ఇంకి యెండిపోవును రెలుల్ను 

తుంగలును వాడిపోవును. 

యెషయా 19:7 => నైలునదీ పార్ంతమున దాని తీరముననునన్ బీడులును దానియొదద్ వితత్బడిన 

పైరంతయు ఎండి కొటుట్కొనిపోయి కనబడకపోవును. 

యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

వచనము 24 

అది చూచుచుండగా ఎవరైన దానిని పటుట్కొనగలరా? ఉరియొగిగ్ దాని ముకుక్నకు సూతర్ము 

వేయగలరా? 

లేవీయకాండము 23:40 => మొదటి దినమున మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజిచెటల్ 

కొమమ్లను కాలువలయొదద్నుండు నిరవంజి చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని ఉతస్హించుచుండవలెను. 

యెషయా 15:7 => ఒకొక్కడు సంపాదించిన ఆసిత్ని తాము కూరుచ్కొనిన పదారథ్ములను నిరవంజి 

చెటుల్నన్ నది అవతలకు వారు మోసికొనిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 17:5 => మరియు అది దేశపు వితత్నములలో కొనిన్ తీసికొనిపోయి గనేన్రు చెటుట్ను 

నాటినటుల్గా విసాత్రము పారు నీరు కలిగి బాగుగా సేదయ్ము చేయబడిన భూమిలో దాని నాటెను. 
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వచనము 1 

నీవు మకరమును గాలముతో బయటికి లాగగలవా? దాని నాలుకకు తార్డువేసి లాగగలవా? 

యెషయా 37:25 => నేను తర్వివ్ నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన 

సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోచేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 55:8 => అరణయ్ములో నివసించియుందునే అనుకొంటిని. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

యెహోషువ 3:15 => అపుప్డు ఆ మందసమును మోయువారు యొరాద్నులో దిగిన తరువాత 

మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ నీటి అంచున మునగగానే 

యెహెజేక్లు 47:18 => తూరుప్దికుక్న హవార్ను దమసుక్ గిలాదులకును ఇశార్యేలీయుల 

దేశమునకును మధయ్ యొరాద్నునది సరిహదుద్గా ఉండును; సరిహదుద్ మొదలుకొని తూరుప్ 

సముదర్మువరకు దాని కొలువవలెను; ఇది మీకు తూరుప్ సరిహదుద్.  

వచనము 2 

నీవు దాని ముకుక్గుండ సూతర్ము వేయగలవా? దాని దవడకు గాలము ఎకిక్ంపగలవా? 

యోబు 41:1 => నీవు మకరమును గాలముతో బయటికి లాగగలవా? దాని నాలుకకు తార్డువేసి 

లాగగలవా? 

యోబు 41:2 => నీవు దాని ముకుక్గుండ సూతర్ము వేయగలవా? దాని దవడకు గాలము 

ఎకిక్ంపగలవా? 
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వచనము 3 

అది నీతో వినన్పములు చేయునా? మృదువైన మాటలు నీతో పలుకునా? 

యోబు 3:8 => దినములు అశుభదినములని చెపుప్వారు దానిని శపించుదురు గాక భుజంగమును 

రేపుటకు నేరుప్గలవారు దానిని శపించుదురు గాక. 

కీరత్నలు 74:14 => మకరముయొకక్ శిరసుస్ను నీవు ముకక్లుగా గొటిట్తివి అరణయ్వాసులకు దానిని 

ఆహారముగా ఇచిచ్తివి. 

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

ఆదికాండము 9:10 => పకుష్లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి 

ఓడలోనుండి బయటికి వచిచ్న సమసత్ భూజంతువులతోను నా నిబంధన సిథ్రపరచుచునాన్ను. 

యోబు 7:12 => నేనొక సముదర్మునా? సముదర్ములోని భుజంగమునా? నీవెందుకు నా మీద 

కావలియుంచెదవు?  

యోబు 26:5 => జలములకిర్ందను వాటి నివాసులకిర్ందను ఉండు పేర్తలు విలవిలలాడుదురు. 

యోబు 40:24 => అది చూచుచుండగా ఎవరైన దానిని పటుట్కొనగలరా? ఉరియొగిగ్ దాని 

ముకుక్నకు సూతర్ము వేయగలరా? 

యోబు 41:33 => అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు. 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 
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కీరత్నలు 148:7 => భూమిమీదనునన్ మకరములారా, అగాధజలములారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

యెహెజేక్లు 29:4 => నేను నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి, నీ నదులలోనునన్ చేపలను నీ 

పొలుసులకు అంటజేసి, నైలులోనుండి నినున్ను నీ పొలుసులకు అంటిన నైలు చేపలనిన్టిని బయటికి 

లాగెదను.  

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

వచనము 4 

నీవు శాశవ్తముగా దానిని దాసునిగా చేసికొనునటుల్ అది నీతో నిబంధన చేయునా? 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళి ల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 29:4 => నేను నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి, నీ నదులలోనునన్ చేపలను నీ 

పొలుసులకు అంటజేసి, నైలులోనుండి నినున్ను నీ పొలుసులకు అంటిన నైలు చేపలనిన్టిని బయటికి 

లాగెదను.  

యెహెజేక్లు 29:5 => నినున్ను నైలునది చేపలనిన్టిని అరణయ్ములో పారబోసెదను, ఎతుత్వాడును 

కూరుచ్వాడును లేక నీవు తెరపనేలమీద పడుదువు, అడవిమృగములకును ఆకాశపకుష్లకును 

ఆహారముగా నిచెచ్దను. 

2 రాజులు 19:28 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను గనుక నా గాలమును నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను. నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ 

మళి ల్ంచెదను. నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను. 
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యోబు 40:24 => అది చూచుచుండగా ఎవరైన దానిని పటుట్కొనగలరా? ఉరియొగిగ్ దాని 

ముకుక్నకు సూతర్ము వేయగలరా? 

వచనము 5 

నీవు ఒక పిటట్తో ఆటలాడునటుల్ దానితో ఆటలాడెదవా? నీ కనయ్కలు ఆడుకొనుటకై దాని కటిట్వేసెదవా? 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 18:23 => దరిదుర్డు బతిమాలి మనవి చేసికొనును ధనవంతుడు దురుసుగా 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ను. 

సామెతలు 25:15 => దీరఘ్శాంతముచేత నాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచవచుచ్ను సాతివ్కమైన నాలుక 

యెముకలను నలుగగొటుట్ను. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

వచనము 6 

బెసత్వారు దానితో వాయ్పారము చేయుదురా? వారు దానిని తునకలు చేసి వరత్కులతో వాయ్పారము 

చేయుదురా? 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 
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1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

1 రాజులు 20:33 => అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో 

అది నిశచ్యముగా గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్ బెనహ్దదు నీకు సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు మీరు వెళి ల్ 

అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెనహ్దదు తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని 

ఎకిక్ంచుకొనెను. 

1 రాజులు 20:34 => అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన 

పటట్ణములను నేను మరల అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను 

కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో 

చెపప్గా అహాబు ఈ పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి 

అతని పోనిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

నిరగ్మకాండము 21:6 => వాని యజమానుడు దేవుని యొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను, మరియు 

వాని యజమానుడు తలుపునొదద్కైనను దావ్రబంధమునొదద్కైనను వాని తోడుకొనిపోయి వాని చెవిని 

కదురుతో గుచచ్వలెను. తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి దాసుడైయుండును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:17 => నీవు కదురును పటుట్కొని, తలుపులోనికి దిగునటుల్గా వాని 

చెవికి దానిని గుచచ్వలెను. ఆ తరువాత అతడు నితయ్ము నీకు దాసుడైయుండును. ఆలాగుననే నీవు నీ 

దాసికిని చేయవలెను. 

1 సమూయేలు 11:1 => అమోమ్నీయుడైన నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా 

దిగినపుప్డు యాబేషు వారందరు మేము నీకు సేవ చేయుదుము, మాతో నిబంధన చేయుమని 

నాహాషుతో అనిరి 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

వచనము 7 

దాని ఒంటినిండ ఇనుప శూలములు గుచచ్గలవా? దాని తలనిండ చేప అలుగులు గుచచ్గలవా? 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:26 => సమోస్ను తనచేతిని పటుట్కొనిన బంటుతో ఇటల్నెను ఈ గుడికి 

ఆధారముగానునన్ సత్ంభములను ననున్ తడవనిచిచ్ విడువుము, నేను వాటిమీద ఆనుకొందును. 

నాయ్యాధిపతులు 16:27 => ఆ గుడి సతరీ పురుషులతో నిండియుండెను, ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరు 

అకక్డనుండిరి, వారు సమోస్నును ఎగతాళి చేయగా గుడి కపుప్మీద సతరీ పురుషులు రమారమి మూడు 

వేలమంది చూచుచుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:28 => అపుప్డు సమోస్ను యెహోవా పర్భువా, దయచేసి ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుము, దేవా దయచేసి యీసారి మాతర్మే ననున్ బలపరచుము, నా రెండు కనున్ల నిమితత్ము 

ఫిలిషీత్యులను ఒకక్మారే దండించి పగతీరుచ్కొననిమమ్ని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 16:29 => ఆ గుడికి ఆధారముగానునన్ రెండు మధయ్ సత్ంభములలో ఒకదానిని 

కుడిచేతను ఒకదానిని ఎడమచేతను పటుట్కొని 
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నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

యోబు 28:11 => నీళుల్ ఓడిగిలిపోకుండ వారు జలధారలకు గటుట్ కటుట్దురు మరుగైయునన్ 

వసుత్వును వారు వెలుగులోనికి తెపిప్ంచుదురు 

యోబు 39:10 => పగగ్ము వేసి గురుపోతును నాగటిచాలులో కటట్గలవా? అది నీచేత తోలబడి 

లోయలను చదరము చేయునా?  

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

వచనము 8 

దానిమీద నీ చెయియ్ వేసి చూడుము దానితో కలుగు పోరు నీవు జాఞ్పకము చేసికొనినయెడల నీవు మరల 

ఆలాగున చేయకుందువు.  

నాయ్యాధిపతులు 14:11 => వారు అతని చూచినపుప్డు అతనియొదద్ నుండుటకు ముపప్దిమంది 

సేన్హితులను తోడుకొనివచిచ్రి. 

వచనము 9 

దాని చూచినపుప్డు మనుషుయ్లు దానిని వశపరచుకొందుమనన్ ఆశ విడిచెదరు దాని పొడ చూచిన 

మాతర్ముచేతనే యెవరికైనను గుండెలు అవిసిపోవును గదా.  

యోబు 41:26 => దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే ఈటెలైనను బాణములైనను 

పంటర్కోలలైనను అకక్రకు రావు. 

యోబు 41:27 => ఇది ఇనుమును గడిడ్పోచగాను ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కఱఱ్గాను ఎంచును. 

యోబు 41:28 => బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 
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యోబు 41:29 => దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి 

నవువ్ను. 

వచనము 10 

దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా యెదుట నిలువగలవాడెవడు? 

1 రాజులు 20:11 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు 

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

2 రాజులు 10:4 => వారు ఇది విని బహు భయపడి ఇదద్రు రాజులు అతనిముందర 

నిలువజాలకపోయిరే, మనమెటుల్ నిలువగలమని అనుకొని 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

వచనము 11 

నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద 

నునన్దంతయు నాదే గదా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱిఱ్యెతుత్ను. 

1 సమూయేలు 3:11 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలులో 

నేనొక కారయ్ము చేయబోవుచునాన్ను; దానిని వినువారందరి చెవులు గింగురుమనును. 

యెషయా 28:19 => వచుచ్నపుప్డెలల్ను అది మిముమ్ను ఈడుచ్కొనిపోవును పర్తి ఉదయము పర్తి 

పగలు పర్తి రాతిర్ అది వచుచ్ను ఇటిట్ పర్కటన గర్హించుటవలన మహా భయము పుటుట్ను.  
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లూకా 21:11 => అకక్డకక్డ గొపప్ భూకంపములు కలుగును, తెగుళుల్ను కరవులును తటసిథ్ంచును, 

ఆకాశమునుండి మహా భయోతాప్తములును గొపప్ సూచనలును పుటుట్ను. 

వచనము 12 

దాని అవయవములనుగూరిచ్యైనను దాని మహా బలమునుగూరిచ్యైనను దాని చకక్ని 

తీరునుగూరిచ్యైనను పలుకక మౌనముగా నుండను.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

యెహెజేక్లు 8:17 => 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 8:18 => కాబటిట్ కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా 

కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను ఆలకింపకుందును. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 
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యిరిమ్యా 12:5 => నీవు పాదచారులతో పరుగెతత్గా వారు నినున్ అలయగొటిట్రి గదా? నీవు 

రౌతులతో ఏలాగు పోరాడుదువు? నెమమ్దిగల సథ్లమున నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వు గదా? యొరాద్ను 

పర్వాహముగా వచుచ్నపుప్డు నీవేమి చేయుదువు? 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

యోబు 3:8 => దినములు అశుభదినములని చెపుప్వారు దానిని శపించుదురు గాక భుజంగమును 

రేపుటకు నేరుప్గలవారు దానిని శపించుదురు గాక. 

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

యిరిమ్యా 50:44 => చిరకాల నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములోనుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును నేనెవని ఏరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను ననున్ పోలియునన్వాడై ననున్ 

ఆకేష్పణచేయువాడేడి?ననున్ ఎదిరింపగల కాపరి ఏడి? 

వచనము 13 

ఎవడైన దాని పై కవచమును లాగివేయగలడా? దాని రెండు దవడల నడిమికి ఎవడైన రాగలడా? 

యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

యోబు 35:7 => నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్చునాన్వా? ఆయన నీచేత 

ఏమైనను తీసికొనునా? 
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కీరత్నలు 21:3 => శేర్యసక్రమైన ఆశీరావ్దములతో నీవు అతనిని ఎదురొక్నుచునాన్వు అతని 

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:14 => చూడుము; ఆకాశము, మహాకాశము, భూమియు, 

అందునన్దంతయు నీ దేవుడైన యెహోవావే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

కీరత్నలు 50:12 => లోకమును దాని పరిపూరణ్తయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను నీతో చెపప్ను. 

కీరత్నలు 115:16 => ఆకాశములు యెహోవా వశము భూమిని ఆయన నరులకిచిచ్యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 10:26 => భూమియు దాని పరిపూరణ్తయు పర్భునివైయునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:28 => అయితే ఎవడైనను మీతో ఇది బలి అరిప్ంపబడినదని చెపిప్నయెడల 

అటుల్ తెలిపినవాని నిమితత్మును మనసాస్కిష్ నిమితత్మును తినకుడి. 
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యోబు 21:31 => వారి పర్వరత్ననుబటిట్ వారితో ముఖాముఖిగా మాటలనగలవాడెవడు? వారు 

చేసినదానిని బటిట్ వారికి పర్తికారము చేయువాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:11 => ఆకాశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూరణ్తను నీవే సాథ్పించితివి. 

యిరిమ్యా 50:44 => చిరకాల నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములోనుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును నేనెవని ఏరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను ననున్ పోలియునన్వాడై ననున్ 

ఆకేష్పణచేయువాడేడి?ననున్ ఎదిరింపగల కాపరి ఏడి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

వచనము 14 

దాని ముఖదావ్రములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళల్చుటుట్ భయకంపములు కలవు 

ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

వచనము 15 

దాని గటిట్పొలుసులు దానికి అతిశయాసప్దము ఎవరును తీయలేని ముదర్చేత అవి సంతనచేయబడి 

యునన్వి.  
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2 రాజులు 19:28 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను గనుక నా గాలమును నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను. నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ 

మళి ల్ంచెదను. నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 32:9 => బుదిధ్ జాఞ్నములులేని గుఱఱ్మువలెనైనను కంచరగాడిద వలెనైనను మీరు ఉండకుడి 

అవి నీ దగగ్రకు తేబడునటుల్ వాటి నోరు వారుతోను కళె ల్ముతోను బిగింపవలెను.  

యాకోబు 3:3 => గుఱఱ్ములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళె ల్ము పెటిట్, వాటి శరీరమంతయు 

తిర్పుప్దుము గదా 

వచనము 16 

అవి ఒకదానితో ఒకటి హతుత్కొని యునన్వి. వాటి మధయ్కు గాలి యేమాతర్మును జొరనేరదు. 

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

పర్సంగి 12:4 => తిరుగటిరాళల్ ధవ్ని తగిగ్పోవును, వీధి తలుపులు మూయబడును, పిటట్యొకక్ 

కూతకు ఒకడు లేచును; సంగీతమును చేయు సతరీలు, నాదము చేయువారందరును నిశచ్బద్ముగా 

ఉంచబడుదురు. 

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

కీరత్నలు 58:6 => దేవా, వారి నోటి పండల్ను విరుగగొటుట్ము యెహోవా, కొదమ సింహముల 

కోరలను ఊడగొటుట్ము. 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 
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ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

వచనము 17 

ఒకదానితో ఒకటి అతకబడి యునన్వి భేదింప శకయ్ము కాకుండ అవి యొకదానితో నొకటి కలిసికొని 

యునన్వి.  

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

పర్కటన 5:2 => మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డైనవాడెవడని 

బలిషుఠ్డైన యొక దేవదూత బిగగ్రగా పర్చురింపగా చూచితిని. 

పర్కటన 5:3 => అయితే పరలోకమందుగాని భూమిమీదగాని భూమికిర్ందగాని ఆ గర్ంథము 

విపుప్టకైనను చూచుటకైనను ఎవనికిని శకిత్ లేకపోయెను. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 18 

అది తుమమ్గా వెలుగు పర్కాశించును దాని కనున్లు ఉదయకాలపు కనురెపప్లవలె నునన్వి 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 19 

దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును అగిన్ కణములు దానినుండి లేచును. 

యోబు 41:23 => దాని పర్కక్లమీద మాంసము దళముగా ఉనన్ది అది దాని ఒంటిని గటిట్గా 

అంటియునన్ది అది ఊడి రాదు. 

వచనము 20 
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ఉడుకుచునన్ కాగులోనుండి, జముమ్మంటమీద కాగుచునన్ బానలోనుండి పొగ లేచునటుల్ దాని 

నాసికారంధర్ములలోనుండి లేచును. 

యోబు 3:9 => అందులో సంధయ్వేళను పర్కాశించు నక్షతర్ములకు అంధకారము కముమ్ను గాక 

వెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

వచనము 21 

దాని ఊపిరి నిపుప్లను రాజబెటుట్ను దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

వచనము 22 

దాని మెడ బలమునకు సాథ్నము భయము దానియెదుట తాండవమాడుచుండును 

యిరిమ్యా 1:13 => రెండవమారు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై నీకేమి కనబడుచునన్దని 

సెలవియయ్గా నేను మసలుచునన్ బాన నాకు కనబడుచునన్ది; దాని ముఖము ఉతత్ర దికుక్నకు 

తిరిగియునన్దంటిని. 

యిరిమ్యా 1:14 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఉతత్ర దికుక్నుండి కీడు బయలుదేరి 

యీ దేశనివాసులందరిమీదికి వచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 22:9 => ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి 

అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ కణములను రాజబెటెట్ను. 

యోబు 39:20 => మిడతవలె అది గంతులు వేయునటుల్ చేయుదువా? దాని నాసికారంధర్ ధవ్ని 

భీకరము. 
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యోబు 41:31 => కాగు మసలునటుల్ మహాసముదర్మును అది పొంగజేయును సముదర్మును 

తైలమువలె చేయును. 

వచనము 23 

దాని పర్కక్లమీద మాంసము దళముగా ఉనన్ది అది దాని ఒంటిని గటిట్గా అంటియునన్ది అది ఊడి 

రాదు. 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

హబకూక్కు 3:5 => ఆయనకు ముందుగా తెగుళుల్ నడుచుచునన్వి ఆయన పాదముల వెంట అగిన్ 

మెరుపులు వచుచ్చునన్వి 

2 సమూయేలు 22:9 => ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి 

అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ కణములను రాజబెటెట్ను. 

యోబు 39:20 => మిడతవలె అది గంతులు వేయునటుల్ చేయుదువా? దాని నాసికారంధర్ ధవ్ని 

భీకరము. 

వచనము 24 

దాని గుండె రాతివలె గటిట్గా నునన్ది అది తిరుగటి కిర్ంది దిమమ్ంత కఠినము. 

యోబు 39:19 => గుఱఱ్మునకు నీవు బలమునిచిచ్తివా? జూలు వెండుర్కలతో దాని మెడను 

కపిప్తివా? 
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యోబు 40:16 => దాని శకిత్ దాని నడుములో ఉనన్ది దాని బలము దాని కడుపు నరములలో 

ఉనన్ది. 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

వచనము 25 

అది లేచునపుప్డు బలిషుఠ్లు భయపడుదురు అధిక భయముచేత వారు మైమరతురు. 

యోబు 41:17 => ఒకదానితో ఒకటి అతకబడి యునన్వి భేదింప శకయ్ము కాకుండ అవి 

యొకదానితో నొకటి కలిసికొని యునన్వి.  

యోబు 40:17 => దేవదారుచెటుట్ కొమమ్ వంగునటుల్ అది తన తోకను వంచును దాని తొడల 

నరములు దిటట్ముగా సంధింపబడి యునన్వి.  

పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

వచనము 26 

దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే ఈటెలైనను బాణములైనను పంటర్కోలలైనను 

అకక్రకు రావు. 

యెషయా 48:4 => నీవు మూరు ఖ్డవనియు నీ మెడ యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇతత్డిదనియు 

నేనెరిగియుండి  
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యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

యోబు 6:12 => నా బలము రాళల్ బలమువంటిదా? నా శరీరము ఇతత్డిదా? 

యోబు 41:33 => అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు. 

వచనము 27 

ఇది ఇనుమును గడిడ్పోచగాను ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కఱఱ్గాను ఎంచును. 

కీరత్నలు 107:28 => శర్మకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి 

ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

యోనా 1:4 => అయితే యెహోవా సముదర్ముమీద పెదద్ గాలి పుటిట్ంపగా సముదర్మందు గొపప్ 

తుపాను రేగి ఓడ బదద్లైపోవు గతి వచెచ్ను. 

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 
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అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:24 => నీవు వారిని వెంటబెటుట్కొనిపోయి వారితో కూడ శుదిధ్చేసికొని, 

వారు తలకౌష్రము చేయించుకొనుటకు వారికయెయ్డి తగులుబడి పెటుట్కొనుము; అపుప్డు నినున్గూరిచ్ 

తాము వినిన వరత్మానము నిజము కాదనియు, నీవును ధరమ్శాసత్రమును గైకొని యథావిధిగా 

నడుచుకొనుచునాన్వనియు తెలిసికొందురు 

వచనము 28 

బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 

యోబు 39:21 => మైదానములో అది కాలు దువివ్ తన బలమునుబటిట్ సంతోషించును అది 

ఆయుధధారులను ఎదురొక్నబోవును. 

యోబు 39:22 => అది భయము పుటిట్ంచుదానిని వెకిక్రించి భీతినొందకుండును ఖడగ్మును చూచి 

వెనుకకు తిరుగదు.  

యోబు 39:23 => అంబుల పొదియు తళతళలాడు ఈటెలును బలెల్మును దానిమీద 

గలగలలాడించబడునపుప్డు 

యోబు 39:24 => ఉదద్ండ కోపముతో అది బహుగా పరుగులెతుత్ను అది బాకానాదము విని 

ఊరకుండదు. 

నిరగ్మకాండము 28:32 => దానినడుమ తల దూరుటకు రంధర్ము ఉండవలెను. అది 

చినగకుండునటుల్ కంఠ కవచ రంధర్మువలె దాని రంధర్ముచుటుట్ నేతపనియైన గోటు ఉండవలెను. 

యోబు 39:23 => అంబుల పొదియు తళతళలాడు ఈటెలును బలెల్మును దానిమీద 

గలగలలాడించబడునపుప్డు 

యోబు 41:7 => దాని ఒంటినిండ ఇనుప శూలములు గుచచ్గలవా? దాని తలనిండ చేప అలుగులు 

గుచచ్గలవా? 

వచనము 29 
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దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి నవువ్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 30 

దాని కిర్ందిభాగములు కరుకైన చిలల్పెంకులవలె ఉనన్వి. అది బురదమీద నురిపిడికొయయ్వంటి తన 

దేహమును పరచుకొనును. 

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 

హబకూక్కు 1:10 => రాజులను అపహాసయ్ముచేతురు, అధిపతులను హేళనచేతురు, పార్కారముగల 

దురగ్ములనిన్టిని తృణీకరింతురు, మంటిదిబబ్ వేసి వాటిని పటుట్కొందురు. 

నిరగ్మకాండము 26:28 => ఆ పలకల మధయ్నుండు నడిమి అడ డ్కఱఱ్ ఈ కొసనుండి ఆ కొసవరకు 

చేరి యుండవలెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:13 => తన అంబులపొదిలోని బాణములనిన్యు ఆయన నా ఆంతర్ములగుండ 

దూసిపోజేసెను. 

వచనము 31 

కాగు మసలునటుల్ మహాసముదర్మును అది పొంగజేయును సముదర్మును తైలమువలె చేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => ఉజిజ్యా యీ సైనయ్మంతటికి డాళల్ను ఈటెలను శిరసాత్ర్ణములను 

కవచములను విలుల్లను వడిసెలలను చేయించెను. 

యోబు 39:18 => అది లేచునపుప్డు గుఱఱ్మును దాని రౌతును తిరసక్రించును. 

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

వచనము 32 

అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి సముదర్ము నెరసిన 

వెండుర్కలుగా తోచును. 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 33 

అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు. 

యోబు 41:20 => ఉడుకుచునన్ కాగులోనుండి, జముమ్మంటమీద కాగుచునన్ బానలోనుండి పొగ 

లేచునటుల్ దాని నాసికారంధర్ములలోనుండి లేచును. 

వచనము 34 

అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

ఆదికాండము 1:15 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై 

యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

యోబు 28:14 => అగాధము అది నాలో లేదనును సముదర్ము నాయొదద్ లేదనును. 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

యోబు 38:30 => జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 

ఆదికాండము 1:2 => భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 
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సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

సామెతలు 20:29 => యౌవనసుథ్ల బలము వారికి అలంకారము తలనెరపు వృదుధ్లకు సౌందరయ్ము 
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యోబు 

అధాయ్యము 42	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అపుప్డు యోబు యెహోవాతో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 41:1 => నీవు మకరమును గాలముతో బయటికి లాగగలవా? దాని నాలుకకు తార్డువేసి 

లాగగలవా? 

యోబు 40:19 => అది దేవుడు సృషిట్ంచినవాటిలో గొపప్ది దాని సృజించినవాడే దాని ఖడగ్మును 

దానికిచెచ్ను. 

యోబు 41:24 => దాని గుండె రాతివలె గటిట్గా నునన్ది అది తిరుగటి కిర్ంది దిమమ్ంత కఠినము. 

యోబు 39:22 => అది భయము పుటిట్ంచుదానిని వెకిక్రించి భీతినొందకుండును ఖడగ్మును చూచి 

వెనుకకు తిరుగదు.  

వచనము 2 

నీవు సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియు నీవు ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము కానేరదనియు 

నేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:10 => వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృదిధ్గా చేయుదురు. 

యెషయా 28:1 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ 

వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటి వారి సుందర భూషణమునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన 

కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ.  
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యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 12:2 => ఆమె గరిభ్ణియై పర్సవవేదన పడుచు ఆ నొపుప్లకు కేకలు వేయుచుండెను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

పర్సంగి 11:5 => చూలాలి గరబ్మందు ఎముకలు ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే 

తోర్వను వచుచ్నో నీవెరుగవు, ఆలాగునే సమసత్మును జరిగించు దేవుని కిర్యలను నీవెరుగవు. 

వచనము 3 
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జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున వివేచన లేనివాడనైన నేను 

ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 4 

నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి నినున్ అడిగెదను దానిని 

నాకు తెలియజెపుప్ము.  

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

మతత్యి 19:26 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును 

సాధయ్మని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:27 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని, దేవునికి అసాధయ్ము 

కాదు; దేవునికి సమసత్మును సాధయ్మే అనెను. 

మారుక్ 14:36 => నాయనా తండీర్, నీకు సమసత్ము సాధయ్ము; ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగించుము; అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిముమ్ అనెను. 

లూకా 18:27 => ఆయన మనుషుయ్లకు అసాధయ్ములైనవి దేవునికి సాధయ్ములని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 
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కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 
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పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

యోబు 23:5 => ఆయన నాకు పర్తుయ్తత్రముగా ఏమి పలుకునో అది నేను తెలిసికొందును ఆయన 

నాతో పలుకు మాటలను గర్హించుకొందును. 

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 
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వచనము 5 

వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 38:2 => జాఞ్నములేని మాటలు చెపిప్ ఆలోచనను చెరుపుచునన్ వీడెవడు? 

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

సామెతలు 30:2 => నిశచ్యముగా మనుషుయ్లలో నావంటి పశుపార్యుడు లేడు నరులకునన్ 

వివేచన నాకు లేదు. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 6:30 => నా నోట అనాయ్యముండునా? దురామ్రగ్త రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా? 

యోబు 13:1 => ఇదిగో నా కనున్ ఇదంతయు చూచెను. నా చెవి దాని విని గర్హించియునన్ది 

యోబు 13:22 => అపుప్డు నీవు పిలిచినయెడల నేను నీ కుతత్రమిచెచ్దను నేను పలికెదను నీవు నా 

కుతత్రమిముమ్ 
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యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 34:35 => యోబు తెలివిమాలిన మాటలాడుచునాన్డు. అతని మాటలు బుదిధ్హీనమైనవి 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 

కీరత్నలు 77:10 => అందుకు నేనీలాగు అనుకొనుచునాన్ను మహోనన్తుని దకిష్ణహసత్ము 

మారుప్నొందెననుకొనుటకు నాకు కలిగిన శర్మయే కారణము. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

సామెతలు 25:2 => సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. 

సామెతలు 30:18 => నా బుదిధ్కి మించినవి మూడు కలవు నేను గర్హింపలేనివి నాలుగు కలవు. 

అవేవనగా, అంతరిక్షమున పకిష్రాజు జాడ, 

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

వచనము 6 

కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. 
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ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 

యోబు 40:7 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము కటుట్కొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేసెదను నీవు 

పర్తుయ్తత్రమిముమ్. 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

వచనము 7 

యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన ఎలీఫజుతో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది పలుకలేదు గనుక నా 

కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 
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యోబు 4:12 => నాకొకమాట రహసయ్ముగా తెలుపబడెను నా చెవిలో ఒకడు గుసగుసలాడినటుట్గా 

అది నాకు వినబడెను. 

యోబు 28:22 => మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును 

అనును. 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షుఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

యోబు 23:8 => నేను తూరుప్దిశకు వెళి ల్నను ఆయన అచచ్ట లేడు పడమటిదిశకు వెళి ల్నను ఆయన 

కనబడుటలేదు 

యోబు 23:9 => ఆయన పనులు జరిగించు ఉతత్రదిశకు పోయినను ఆయన నాకు కానవచుచ్ట 

లేదు దకిష్ణదిశకు ఆయన ముఖము తిర్పుప్కొనియునాన్డు నేనాయనను కనుగొనలేను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 

సంఖాయ్కాండము 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 
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యోహాను 12:41 => యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూరిచ్ ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 12:45 => ననున్ చూచువాడు ననున్ పంపినవానినే చూచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 
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యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

విలాపవాకయ్ములు 3:29 => నిరీక్షణాధారము కలుగునేమోయని అతడు బూడిదెలో మూతి 

పెటుట్కొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

వచనము 8 

కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు పోయి మీ 

నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న చేయును. 

మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము అంగీకరించెదను; 

ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది పలుకలేదు. 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

యోబు 40:3 => అపుప్డు యోబు యెహోవాకు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 
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యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 20:43 => అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ 

కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే 

అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజుఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

Page  of 2119 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళి ల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

ఎసేత్రు 4:2 => రాజు గుమమ్ము ఎదుటికి వచెచ్ను; గోనె కటుట్కొనినవాడు రాజు గుమమ్మున 

పర్వేశింపకూడదనన్ ఆజఞ్ కలదు. 

ఎసేత్రు 4:3 => రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్ 

యూదులు ఉపవాసముండి మహా దుఃఖములోను ఏడుప్లోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, 

ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియుండిరి. 

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 
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మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

లూకా 10:13 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడిన యెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని కూరుచ్ండి మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

లేవీయకాండము 13:12 => కుషఠ్ము చరమ్మందు విసాత్రముగా పుటిట్నపుప్డు యాజకుడు 

చూచినంతవరకు ఆ పొడగలవాని తల మొదలుకొని పాదములవరకు కుషఠ్ము వాని చరమ్మంతయు 

వాయ్పించియుండినయెడల 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

1 సమూయేలు 7:6 => వారు మిసాప్లో కూడుకొని నీళుల్ చేది యెహోవా సనిన్ధిని కుమమ్రించి ఆ 

దినము ఉపవాసముండి యెహోవా దృషిట్కి మేము పాపాతుమ్లమని ఒపుప్కొనిరి. మిసాప్లో సమూయేలు 

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 
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యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

విలాపవాకయ్ములు 3:29 => నిరీక్షణాధారము కలుగునేమోయని అతడు బూడిదెలో మూతి 

పెటుట్కొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 
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లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

వచనము 9 
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తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన జోఫరును పోయి, 

యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును అంగీకరించెను. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 8:1 => అపుప్డు షూహీయుడగు బిలద్దు ఇటల్నెను  

యోబు 11:1 => అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 32:5 => అయితే ఎలీహు ఆ ముగుగ్రు మనుషుయ్లు పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్కపోవుట 

చూచినపుప్డు అతని కోపము రేగెను. 

యోబు 11:5 => దేవుడు నీతో మాటలాడిన మేలు ఆయనే నీతో వాదించిన మేలు 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  
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నిరగ్మకాండము 32:30 => మరునాడు మోషే పర్జలతో మీరు గొపప్ పాపము చేసితిరి గనుక 

యెహోవా యొదద్కు కొండయెకిక్ వెళె ల్దను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయగలనేమో 

అనెను. 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 13:10 => మీరు రహసయ్ముగా పక్షపాతము చూపినయెడల నిశచ్యముగా ఆయన 

మిముమ్ను గదిద్ంచును. 

యోబు 15:1 => అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 17:10 => మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను 

నాకు కనబడడు. 

యోబు 18:1 => అపుప్డు షూహీయుడైన బిలద్దు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 21:27 => మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అనాయ్యముగా పనున్చునన్ 

పనాన్గములు నాకు తెలిసినవి. 

యోబు 21:34 => మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో 

మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ జూచెదరు? 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 
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యోబు 34:37 => అతడు తన పాపమునకు తోడుగా దోర్హము కూరుచ్కొనుచునాన్డు మనయెదుట 

చపప్టుల్కొటిట్ దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 14:6 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

వచనము 10 

మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని కేష్మసిథ్తిని మరల 

అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు అధికముగా 

యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  
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సంఖాయ్కాండము 23:1 => అపుప్డు బిలాము ఇకక్డ నేను బలి అరిప్ంచుటకు ఏడు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి, ఇకక్డ ఏడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:14 => పిసాగ్ కొననునన్ కావలివారి పొలమునకు అతని తోడుకొనిపోయి, 

యేడు బలిపీఠములను కటిట్ంచి, పర్తి బలిపీఠము మీద ఒక కోడెను ఒక పొటే ట్లును అరిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:29 => బిలాము ఇకక్డ నాకు ఏడు బలి పీఠములను కటిట్ంచి, యికక్డ ఏడు 

కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => రాజయ్ము కొరకును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకును యూదావారి 

కొరకును పాపపరిహారారథ్బలి చేయుటకై యేడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను ఏడు 

మేకపోతులను వారు తెచిచ్యుంచిరి గనుక అతడు యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అరిప్ంచుడని 

అహరోను సంతతివారగు యాజకులకు ఆజాఞ్పించెను. 

యెహెజేక్లు 45:23 => 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.  

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 
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హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరుణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

మతత్యి 5:24 => అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళి ల్ నీ 

సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యిరిమ్యా 14:11 => మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను వారికి మేలు కలుగునటుల్ ఈ పర్జల 

నిమితత్ము పార్రథ్న చేయకుము. 
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యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 
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నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 1:9 => దేవుడు మనకు కటాక్షము చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీచేతనే గదా అది 

జరిగెను. ఆయన మిముమ్నుబటిట్ యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 
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ఆదికాండము 46:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై 

బెయేరె ష్బాకు వచిచ్ తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 32:30 => మరునాడు మోషే పర్జలతో మీరు గొపప్ పాపము చేసితిరి గనుక 

యెహోవా యొదద్కు కొండయెకిక్ వెళె ల్దను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయగలనేమో 

అనెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటే ల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 21:7 => కాబటిట్ పర్జలు మోషేయొదద్కు వచిచ్ మేము యెహోవాకును నీకును 

విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మామధయ్నుండి ఈ సరప్ములను 

తొలగించునటుల్ ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

1 సమూయేలు 12:19 => సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత 

మా పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ 

దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. 

2 సమూయేలు 24:23 => రాజా, యివనిన్యు అరౌనా అను నేను రాజునకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ అంగీకరించును గాక అని రాజుతో అనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషేష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 
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యోబు 11:19 => ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు 

చేసెదరు. 

యోబు 13:10 => మీరు రహసయ్ముగా పక్షపాతము చూపినయెడల నిశచ్యముగా ఆయన 

మిముమ్ను గదిద్ంచును. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

యోబు 35:8 => నీవంటి మనుషుయ్నికే నీ చెడుతనపు ఫలము చెందును నరులకే నీ నీతిఫలము 

చెందును. 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

యెహెజేక్లు 43:27 => ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు 

బ లి పీ ఠ ము మీ ద మీ ద హ న బ లు ల ను మీ స మా ధా న బ లు ల ను అ రిప్ం ప గా నే ను 

మిముమ్నంగీకరించెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 14:6 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

Page  of 2133 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:24 => అందుకు సీమోను మీరు చెపిప్నవాటిలో ఏదియు నా మీదికి 

రాకుండ మీరే నాకొరకు పర్భువును వేడుకొనుడని చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

వచనము 11 

అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును అంతకుముందు అతనికి 

పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు పుచుచ్కొని, యెహోవా 

అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు పొందితివని అతనికొరకు 

దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను ఒకొక్కక్డు బంగారు 

ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  
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మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషుట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 
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ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 24:23 => రాజా, యివనిన్యు అరౌనా అను నేను రాజునకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ అంగీకరించును గాక అని రాజుతో అనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషేష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

యోబు 4:1 => దానికి తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 11:19 => ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు 

చేసెదరు. 

యోబు 15:1 => అపుప్డు తేమానీయుడైన ఎలీఫజు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 20:1 => అపుప్డు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 
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యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 12 

యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా ఆశీరవ్దించెను. అతనికి 

పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ ఆడుగాడిదలును 

కలిగెను. 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. 

ఆయన మిముమ్ను కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో 

వారిలోనుండి తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 14:7 => సీయోనులోనుండి ఇశార్యేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక. యెహోవా చెరలోని తన 

పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు యాకోబు హరిష్ంచును, ఇశార్యేలు సంతోషించును. 

కీరత్నలు 53:6 => సీయోనులోనుండి ఇశార్యేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక. దేవుడు చెరలోనునన్ తన 

పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు యాకోబు హరిష్ంచును ఇశార్యేలు సంతోషించును. 

కీరత్నలు 126:1 => సీయోనుకు తిరిగివచిచ్నవారిని యెహోవా చెరలోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు 

కీరత్నలు 126:4 => దకిష్ణదేశములో పర్వాహములు పారునటుల్గా యెహోవా, చెరపటట్బడిన మా 

వారిని రపిప్ంచుము. 
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ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

నిరగ్మకాండము 17:4 => అపుప్డు మోషే యెహోవాకు మొఱపెటుట్చు ఈ పర్జలను నేనేమి 

చేయుదును? కొంతసేపటికి ననున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురనెను. 

నిరగ్మకాండము 17:5 => అందుకు యెహోవా నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరిని తీసికొని 

పర్జలకు ముందుగా పొముమ్; నీవు నదిని కొటిట్న నీ కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని పొముమ్  

సంఖాయ్కాండము 12:2 => వారు మోషేచేత మాతర్మే యెహోవా పలికించెనా? ఆయన మాచేతను 

పలికింపలేదా? అని చెపుప్కొనగా 

సంఖాయ్కాండము 12:13 => మోషే యెలుగెతిత్ దేవా, దయచేసి యీమెను బాగుచేయుమని 

యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:1 => అపుప్డు ఆ సరవ్సమాజము ఎలుగెతిత్ కేకలు వేసెను; పర్జలు ఆ రాతిర్ 

యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 14:2 => మరియు ఇశార్యేలీయులందరు మోషే అహరోనులపైని సణుగుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:3 => ఆ సరవ్సమాజము అయోయ్ ఐగుపుత్లో మేమేల చావలేదు? ఈ 

అరణయ్మందు మేమేల చావలేదు? మేము కతిత్వాత పడునటుల్ యెహోవా మముమ్ను ఈ దేశములోనికి 

ఏల తీసికొనివచెచ్ను? మా భారయ్లు మా పిలల్లు కొలల్పోవుదురు; తిరిగి ఐగుపుత్కు వెళుల్ట మాకు 

మేలుకాదా? అని వారితో అనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:4 => వారు మనము నాయకుని ఒకని నియమించుకొని ఐగుపుత్నకు తిరిగి 

వెళుల్దమని ఒకనితోఒకడు చెపుప్కొనగా 

సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:13 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను ఆలాగైతే ఐగుపీత్యులు దానిగూరిచ్ 

విందురు; నీవు నీ బలముచేత ఈ జనమును ఐగుపీత్యులలోనుండి రపిప్ంచితివిగదా; వీరు ఈ 

దేశనివాసులతో ఈ సంగతి చెపిప్యుందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 14:14 => యెహోవా అను నీవు ఈ పర్జలమధయ్ నునాన్వనియు, యెహోవా అను 

నీవు ముఖాముఖిగా కనబడినవాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు పగలు 

మేఘసత్ంభములోను రాతిర్ అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర నడుచుచునాన్వనియు వారు 

వినియునాన్రు గదా. 

సంఖాయ్కాండము 14:15 => కాబటిట్ నీవు ఒకక్ దెబబ్తో ఈ జనులను చంపినయెడల నీ కీరిత్నిగూరిచ్ 

వినిన జనములు 

సంఖాయ్కాండము 14:16 => పర్మాణపూరవ్కముగా తాను ఈ జనులకిచిచ్న దేశమందు వారిని 

చేరుచ్టకు శకిత్లేక యెహోవా వారిని అరణయ్ములో సంహరించెనని చెపుప్కొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:17 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడును, కృపాతిశయుడును  

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 14:20 => యెహోవా నీ మాటచొపుప్న నేను క్షమించియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళి ల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 16:47 => మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు 

పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ 

జనుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:20 => మరియు యెహోవా అహరోనును నశింపజేయుటకు అతనిమీద 

బహుగా కోపపడగా నేను అహరోనుకై అపుప్డే బర్తిమాలుకొంటిని 

లూకా 16:27 => అపుప్డతడు తండీర్, ఆలాగైతే నా కయిదుగురు సహోదరులునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7 :50 => అని పర్వకత్ పలికిన పర్కారము సరోవ్నన్తుడు 

హసత్కృతాలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => అమజాయ్ దైవజనుని చూచి ఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు నేనిచిచ్న 

రెండువందల మణుగుల వెండికి ఏమి చేసెదమని అడిగినందుకు దీనికంటె మరి యధికముగా 

యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

సామెతలు 22:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట వినయమునకు పర్తిఫలము 

ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు జీవమును దానివలన కలుగును. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

యెషయా 61:7 => మీ యవమానమునకు పర్తిగా రెటిట్ంపు ఘనత నొందుదురు నిందకు పర్తిగా 

తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములో 

రెటిట్ంపుభాగమునకు కరత్లగుదురు నితాయ్నందము వారికి కలుగును.  

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:7 => కాబటిట్ పర్జలు మోషేయొదద్కు వచిచ్ మేము యెహోవాకును నీకును 

విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మామధయ్నుండి ఈ సరప్ములను 

తొలగించునటుల్ ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

యోబు 36:16 => అంతియేకాక బాధలోనుండి ఆయన నినున్ తపిప్ంచును. ఇరుకులేని 

విశాలసథ్లమునకు నినున్ తోడుకొనిపోవును నీ ఆహారమును కొర్వువ్తో నింపును.  

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

యిరిమ్యా 49:39 => అయితే కాలాంతమున చెరపటట్బడిన ఏలాము వారిని నేను మరల 

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:53 => నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగుగ్నొంది వారిని 

ఓదారుచ్నటుల్ 

హోషేయ 6:11 => చెరలోనికి వెళి ల్న నా పర్జలను నేను తిరిగి రపిప్ంచినపుప్డు ఓ యూదా, అతడు 

నీకు కోతకాలము నిరణ్యించును. 

జెకరాయ్ 9:12 => బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణ గలవారలారా, మీ కోటను మరల 

పర్వేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

లూకా 18:30 => ఇహమందు చాలరెటుల్ను పరమందు నితయ్జీవమును పొందకపోడని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 
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వచనము 13 

మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  
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యోహాను 11:19 => గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ్ మారత్ను మరియను 

ఓదారుచ్టకై వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

యోబు 6:22 => ఏమైన దయచేయుడని నేను మిముమ్నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి నాకొరకు 

బహుమానమేమైన తెమమ్ని యడిగితినా? 

యోబు 6:23 => పగవానిచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుడని యడిగితినా? బాధించువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ విమోచింపుడని యడిగితినా? 

ఆదికాండము 24:22 => ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల 

బంగారపు ముకుక్ కమిమ్ని, ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను 

తీసి 

ఆదికాండము 24:53 => తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్రములను తీసి 

రిబాక్కు ఇచెచ్ను; మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 
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నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

1 రాజులు 10:25 => ఏరాప్టైన పర్తి మనిషి వెండి వసుత్వులు గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, 

వసత్రములు గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు గాని, గుఱఱ్ములు గాని, కంచరగాడిదలు 

గాని, తన తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => మరియు పర్తివాడును ఏటేట వెండి వసుత్వులను బంగారు 

వసుత్వులను వసత్రములను ఆయుధములను గంధవరగ్ములను గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను 

కానుకలుగా తీసికొనివచెచ్ను. 

యోబు 11:17 => అపుప్డు నీ బర్దుకు మధాయ్హన్కాల తేజసుస్కంటె అధికముగా పర్కాశించును 

చీకటి కమిమ్నను అది అరుణోదయమువలె కాంతిగానుండును. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

యెషయా 51:19 => ఈ రెండు అపాయములు నీకు సంభవించెను నినున్ ఓదారచ్గలవాడెకక్డ 

ఉనాన్డు? పాడు నాశనము కరవు ఖడగ్ము నీకు పార్పిత్ంచెను, నేను నినెన్టుల్ ఓదారుచ్దును? నీ 

కుమారులు మూరిఛ్లిల్యునాన్రు దుపిప్ వలలో చికుక్పడినటుల్ వీధులనిన్టి చివరలలో వారు 

పడియునాన్రు.  

యిరిమ్యా 16:7 => చచిచ్నవారినిగూరిచ్ జనులను ఓదారుచ్టకు అంగలారుప్ ఆహారము ఎవరును 

పంచిపెటట్రు; ఒకని తండిర్యైనను తలిల్యైనను చనిపోయెనని యెవరును వారికి ఓదారుప్ పాతర్ను 

తార్గనియయ్కుందురు. 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 
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లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

వచనము 14 

అతడు పెదద్దానికి యెమీమా అనియు రెండవదానికి కెజీయా అనియు మూడవదానికి కెరెంహపుప్కు 

అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షుఠ్డు 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

Page  of 2146 2150



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

ఆదికాండము 26:13 => అతడు మికిక్లి గొపప్వాడగువరకు కర్మకర్మముగా అభివృదిధ్పొందుచు 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

కీరత్నలు 144:13 => మా కొటుల్ నింపబడి పలువిధములైన దర్వయ్ములకు నిధులుగా ఉనన్వి మా 

గొఱఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 144:14 => మా యెడుల్ గొపప్ బరువులు మోయగలవి మా వీధులలో చొరబడుటయైనను 

ఉరుకులెతుత్టయైనను లేదు వాటిలో శర్మగలవారి మొఱఱ్ వినబడుటయైనను లేదు 

కీరత్నలు 144:15 => ఇటిట్ సిథ్తిగలవారు ధనుయ్లు. యెహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు 

ధనుయ్లు. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:16 => అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱఱ్లు 

గొడుల్ మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 
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ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 
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యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 36:7 => నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో 

ఆయన వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  

యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

సామెతలు 2:21 => యథారథ్వంతులు దేశమందు నివసించుదురు లోపము లేనివారు దానిలో 

నిలిచియుందురు. 

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

వచనము 15 

ఆ దేశమందంతటను యోబు కుమారెత్లంత సౌందరయ్వతులు కనబడలేదు. వారి తండిర్ వారి 

సహోదరులతో పాటు వారికి సావ్సథ్య్ములనిచెచ్ను. 

యోబు 1:2 => అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 
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కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

యెషయా 49:20 => నీవు సంతానహీనురాలవైనపుప్డు నీకు పుటిట్న కుమారులు ఈ సథ్లము మాకు 

ఇరుకుగా ఉనన్ది. ఇంక విశాలమైన సథ్లము మాకిమమ్ని నీ చెవులలో చెపుప్దురు.  

యోబు 5:25 => మరియు నీ సంతానము విసాత్రమగుననియు నీ కుటుంబికులు భూమిమీద 

పచిచ్కవలె విసత్రించుదురనియు నీకు తెలియును. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 29:5 => సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా చుటుట్నుండిరి 

వచనము 16 

అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన కుమారులను కుమారుల 

కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై 

మృతినొందెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 17 

పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు
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