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వచనము 1 

ఆకశమును భూమియు వాటిలోనునన సమసత సమూహమును సాంపూరిత చేయబడెను. 
 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకశమును చేసిన దినమాందు 
భూమ్యాకశములు సృజాంచబడినప్పుడు వాటి వాటి ఉత్ుత్తతక్రమము ఇదే. 
ఆదికాండము 1:1 => ఆదియాందు దేవుడు భూమ్యాకశములను సృజాంచెను. 
ఆదికాండము 1:10 => దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను, జలరాశికి ఆయన 
సముద్రములని పేరు పెట్టెను, అది మాంచిదని దేవుడు చూచెను. 
నిర్గమకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకశమును భూమియు సముద్రమును 
వాటిలోని సమసతమును సృజాంచి, యేడవ దినమున విశ్రమిాంచెను; అాందుచేత్ యెహోవా 
విశ్రాంత్తదినమును ఆశీర్వదిాంచి దాని పరిశుదధపర్చెను. 
నిర్గమకాండము 31:17 => నాకును ఇశ్రయేలీయులకును అది ఎలలప్పుడును గురుతైయుాండును; 
ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమ్యాకశములను సృజాంచి యేడవ దినమున పని మ్యని 
విశ్రమిాంచెనని చెప్పుము. 
2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనినధిని ఇట్లని ప్రార్థన చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధ్ాను 
నివసిాంచుచునన ఇశ్రయేలీయుల దేవా, భూమ్యాకశములను కలుగజేసిన అదివతీయ దేవా, నీవు 
లోకమాందునన సకల రాజాములకు దేవుడవైయునానవు. 
2 దినవృత్తాంత్ములు 2:12 => యెహోవా ఘనత్కొర్కు ఒక మాందిర్మును నీ రాజా ఘనత్కొర్కు 
ఒక నగరును కటెిాంచుట్కు త్గిన జ్ఞానమును తెలివియుగల బుదిధమాంతుడైన కుమ్యరుని రాజైన 
దావీదునకు దయచేసిన, భూమ్యాకశములకు సృష్టెకర్తయగు ఇశ్రయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 
స్తతత్తనాందునుగాక. 
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నెహెమ్యా 9:6 => నీవే, అదివతీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకశమును మహాకశములను వాటి 
సైనామును, భూమిని దానిలో ఉాండునది అాంత్టిని, సముద్రములను వాటిలో ఉాండునది అాంత్టిని 
సృజాంచి వాటిననినటిని కపాడువాడవు. ఆకశ సైనామాంత్యు నీకే నమస్కార్ము చేయుచుననది. 
యోబు 12:9 => వీటి అనినటినిబటెి యోచిాంచుకొనినయెడల యెహోవా హసతము వీటిని 
కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

కీర్తనలు 89:11 => ఆకశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూర్ణత్ను నీవే స్కథపాంచిత్తవి. 
కీర్తనలు 89:12 => ఉత్తర్ దక్షిణములను నీవే నిరిమాంచిత్తవి. త్బోరు హెర్మమనులు నీ నామమునుబటెి 
ఉత్్హధ్వని చేయుచుననవి. 
కీర్తనలు 89:13 => పరాక్రమముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హసతము బలమైనది నీ దక్షిణహసతము 
ఉననత్మైనది. 
కీర్తనలు 104:2 => వస్త్రమువలె వెలుగును నీవు కప్పుకొనియునానవు. తెర్ను పర్చినట్టె 
ఆకశవిశాలమును నీవు పర్చియునానవు.  
కీర్తనలు 136:5 => త్న జ్ఞనాముచేత్ ఆయన ఆకశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప 
నిర్ాంత్ర్ముాండును. 
కీర్తనలు 136:6 => ఆయన భూమిని నీళ్లమీద పర్చినవాడు ఆయన కృప నిర్ాంత్ర్ముాండును. 
కీర్తనలు 136:7 => ఆయన గొపు జ్యాతులను నిరిమాంచినవాడు ఆయన కృప నిర్ాంత్ర్ముాండును. 
కీర్తనలు 136:8 => పగటి నేలుట్కు ఆయన సూరుాని చేసెను ఆయన కృప నిర్ాంత్ర్ముాండును. 
కీర్తనలు 146:6 => ఆయన ఆకశమును భూమిని సముద్రమును దానిలోని సర్వమును 
సృజాంచినవాడు ఆయన ఎననడును మ్యట్ త్పునివాడు. 
యెషయా 42:5 => ఆకశములను సృజాంచి వాటిని విశాలపర్చి భూమిని అాందులో ప్పటెిన 
సమసతమును పర్చి దానిమీదనునన జనులకు ప్రాణమును దానిలో నడచువారికి జీవాత్మను ఇచుుచునన 
దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుుచునానడు.  
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యెషయా 45:18 => ఆకశములకు సృష్టెకర్తయగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని 
కలుగజేసి దాని సిదధపర్చి సిథర్పర్చెను నిరాకర్ముగా నుాండునట్టల ఆయన దాని సృజాంపలేదు 
నివాససథలమగునట్టలగా దాని సృజాంచెను ఆయన సెలవిచుునదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ 
దేవుడును లేడు.  
యెషయా 48:13 => నా హసతము భూమి ప్పనాదివేసెను నా కుడిచెయ్యా ఆకశవైశాలాములను 
వాాపాంపజేసెను నేను వాటిని పలువగా ఒకటి త్పుకుాండ అవనినయు నిలుచును.  
యెషయా 55:9 => ఆకశములు భూమికిపైన ఎాంత్ యెతుతగా ఉననవో మీ మ్యర్గములకాంట్ట నా 
మ్యర్గములు మీ త్లాంప్పలకాంట్ట నా త్లాంప్పలు అాంత్ యెతుతగా ఉననవి. 
యెషయా 65:17 => ఇదిగో నేను క్రొత్త ఆకశమును క్రొత్త భూమిని సృజాంచుచునానను మునుపటివి 
మరువబడును జ్ఞాపకమునకు రావు. 
య్యరిమయా 10:12 => ఆయన త్న బలముచేత్ భూమిని సృష్టెాంచెను, త్న జ్ఞానముచేత్ 
ప్రపాంచమును స్కథపాంచెను, త్న ప్రజాచేత్ ఆకశమును విశాలపర్చెను. 
య్యరిమయా 10:16 => యాకోబునకు స్కవసథయమగువాడు వాటివాంటి వాడు కడు; ఆయన 
సమసతమును నిరిమాంచువాడు, ఇశ్రయేలు ఆయనకు స్కవసథయముగానునన గోత్రము; 
సైనాములకధిపత్తయగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.  
జెకరాా 12:1 => దేవోకిత ఇశ్రయేలీయులనుగూరిు వచిున యెహోవా వాకుా. ఆకశమాండలమును 
విశాలపర్చి భూమికి ప్పనాదివేసి మనుష్యాల అాంత్ర్ాంగములో జీవాత్మను సృజాంచు యెహోవా 
సెలవిచుునదేమనగా 

అపోసతలుల కర్ాములు 4:24 => వారు విని, యేక మనస్త్తో దేవునికిట్టల బిగగర్గా మొఱపెటెిరి. 
నాథా, నీవు ఆకశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలోని సమసతమును కలుగజేసినవాడవు. 
హెబ్రీయులకు 4:3 => కగా జగతుునాది వేయబడినప్పుడే ఆయన కర్ాములనినయు సాంపూరితయై 
యుననను ఈ విశ్రాంత్తనిగూరిు నేను కోపముతో ప్రమ్యణము చేసినట్టె వారు నా విశ్రాంత్తలో 
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ప్రవేశిాంపరు అని ఆయన చెపున మ్యట్ అనుసరిాంచి, విశావస్తలమైన మనము ఆ విశ్రాంత్తలో 
ప్రవేశిాంచుచునానము.  
దివతీయోపదేశకాండము 4:19 => సూర్ా చాంద్ర నక్షత్రములైన ఆకశసైనామును చూచి 
మర్లుకొలుబడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావకశము క్రాందనునన సమసత ప్రజలకొర్కు 
పాంచిపెటెినవాటికి నమసారిాంచి వాటిని పూజాంపకుాండునట్టలను మీరు బహు జ్ఞగ్రత్తపడుడి. 
దివతీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన త్రువాత్ నీవు విని బాగుగా విచార్ణ 
చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటెి హేయక్రయ ఇశ్రయేలీయులలో జరిగియుాండుట్ 
వాసతవమైనయెడల 

2 రాజులు 21:3 => త్న త్ాండ్రియైన హిజాయా పడగొటిెన ఉననత్ సథలములను అత్డు త్తరిగి 
కటెిాంచి, బయలు దేవత్కు బలిపీఠములను కటెిాంచి ఇశ్రయేలు రాజైన అహాబు చేసినట్టల 
దేవత్సతాంభములను చేయ్యాంచి, నక్షత్రములకు మ్రొకిా వాటిని పూజాంచుచుాండెను. 
2 రాజులు 21:4 => మరియు నా నామము ఉాంచుదునని యెహోవా సెలవిచిున యెరూషలేములో 
అత్డు యెహోవా మాందిర్మాందు బలిపీఠములను కటెిాంచెను. 
2 రాజులు 21:5 => మరియు యెహోవా మాందిర్మునకునన రెాండు స్కలలలో ఆకశ 
సమూహములకు అత్డు బలిపీఠములను కటెిాంచెను. 
కీర్తనలు 33:6 => యెహోవా వాకుాచేత్ ఆకశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపరిచేత్ వాటి 
సర్వసమూహము కలిగెను. 
కీర్తనలు 33:9 => ఆయన మ్యట్ సెలవియాగా దాని ప్రకర్మ్యయెను ఆయన ఆజ్ఞాపాంపగానే 
కర్ాము సిథర్పర్చబడెను. 
యెషయా 34:4 => ఆకశ సైనామాంత్యు క్షీణాంచును కగిత్ప్ప చుటె్వలె ఆకశవైశాలాములు 
చుటె్బడును. ద్రాక్షావలిలనుాండి ఆకు వాడి రాలునట్టల అాంజూర్ప్పచెట్టెనుాండి వాడినది రాలునట్టల వాటి 
సైనామాంత్యు రాలిపోవును.  
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యెషయా 40:26 => మీకనునలు పైకెత్తత చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజాంచెను? వీటి లెకాచొప్పున వీటి 
సమూహములను బయలుదేర్జేసి వీట్నినటికిని పేరులు పెటెి పలుచువాడే గదా. త్న అధికశకితచేత్ను 
త్నకు కలిగియునన బలాత్తశయముచేత్ను ఆయన యొకాటియైనను విడిచిపెటె్డు.  
యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మ్యర్గము యెహోవాకు మరుగైయుననది నా నాాయము నా 
దేవుని దృష్టెకి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునానవు? ఇశ్రయేలూ, నీవేల ఈలాగు చెప్పుచునానవు?  
యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగాంత్ములను సృజాంచిన యెహోవా 
నితుాడగు దేవుడు ఆయన సొమమసిలలడు అలయడు ఆయన జ్ఞానమును శోధిాంచుట్ అస్కధ్ాము.  
యెషయా 45:12 => భూమిని కలుగజేసినవాడను నేనే దానిమీదనునన నరులను నేనే సృజాంచిత్తని 
నాచేతులు ఆకశములను విశాలపర్చెను వాటి సర్వసమూహమునకు నేను ఆజ ాఇచిుత్తని.  
య్యరిమయా 8:2 => వారు ప్రేమిాంచుచు పూజాంచుచు అనుసరిాంచుచు విచార్ణచేయుచు 
నమసారిాంచుచు వచిున ఆ సూర్ా చాంద్ర నక్షత్రముల యెదుట్ వాటిని పర్చెదరు; అవి కూర్ుబడకయు 
పాత్తపెటె్బడకయు భూమిమీద పెాంట్వలె పడియుాండును.  
లూక 2:13 => వెాంట్నే పర్లోక సైనాసమూహము ఆ దూత్తో కూడ నుాండి 

అపోసతలుల కర్ాములు 7:42 => అాందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకశసైనామును 
సేవిాంచుట్కు వారిని విడిచిపెట్టెను. ఇాందుకు ప్రమ్యణముగా ప్రవకతల గ్రాంథమాందు ఈలాగు 
వ్రాయబడియుననది. ఇశ్రయేలు ఇాంటివార్లారా మీరు అర్ణాములో నలువదియేాండుల బలిపశువులను 
అర్ుణములను నాకు అరిుాంచిత్తరా? 

నిర్గమకాండము 6:26 => ఇశ్రయేలీయులను వారి సేనల చొప్పున ఐగుప్పత దేశములోనుాండి 
వెలుపలికి ర్పుాంచుడని యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచిన అహర్మను మోషేలు వీరు. 
1 రాజులు 18:15 => ఇప్పుడు అహాబు ననున చాంప్పనట్టలగానీ యేలినవాని దగగర్కు పోయ్య, ఏలీయా 
య్యచుట్ ఉనానడని చెప్పుమని నీవు నాకు ఆజా ఇచుుచునానవే అని మనవిచేయగా 

కీర్తనలు 102:25 => ఆదియాందు నీవు భూమికి ప్పనాది వేసిత్తవి ఆకశములు కూడ నీచేత్తపనులే. 
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కీర్తనలు 148:2 => ఆయన దూత్లారా, మీర్ాందరు ఆయనను స్తతత్తాంచుడి ఆయన సైనాములారా, 
మీర్ాందరు ఆయనను స్తతత్తాంచుడి 

ఆమోస్త 9:6 => ఆకశమాందు త్నకొర్కై మేడగదులు కట్టెకొనువాడును, ఆకశమాండలమునకు 
భూమియాందు ప్పనాదులు వేయువాడును ఆయనే, సముద్రజలములను పలిచి వాటిని భూమిమీద 
ప్రవహిాంపజేయువాడును ఆయనే; ఆయన పేరు యెహోవా. 
యోహాను 5:17 => అయ్యతే యేస్త నాత్ాండ్రి య్యదివర్కు పనిచేయుచునానడు, నేనును 
చేయుచునాననని వారికి ఉత్తర్మిచెును. 
హెబ్రీయులకు 4:4 => మరియు దేవుడు ఏడవ దినమాందు త్న కర్ాములనినటిని ముగిాంచి 
విశ్రమిాంచెను అని యేడవ దినమునుగూరిు ఆయన యొకచోట్ చెపుయునానడు. 
హెబ్రీయులకు 11:3 => ప్రపాంచములు దేవుని వాకామువలన నిరామణమైనవనియు, అాందునుబటెి 
దృశామైనది కనబడెడు పదార్థములచే నిరిమాంపబడలేదనియు విశావసముచేత్ గ్రహిాంచుకొనుచునానము. 

వచనము 2 

దేవుడు త్ను చేసిన త్న పని యేడవదినములోగా సాంపూరితచేసి, త్ను చేసిన త్న పని యాంత్టినుాండి 
యేడవ దినమున విశ్రమిాంచెను. 

 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు త్ను చేసినది యావతుతను చూచినప్పుడు అది చాలమాంచిదిగ 
నుాండెను. అసతమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆర్వ దినమ్యయెను. 
నిర్గమకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకశమును భూమియు సముద్రమును 
వాటిలోని సమసతమును సృజాంచి, యేడవ దినమున విశ్రమిాంచెను; అాందుచేత్ యెహోవా 
విశ్రాంత్తదినమును ఆశీర్వదిాంచి దాని పరిశుదధపర్చెను. 
నిర్గమకాండము 23:12 => ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెదుును నీ గాడిదయు నీ దాసి 
కుమ్యరుడును పర్దేశియు విశ్రమిాంచునట్టల ఏడవ దినమున ఊర్క యుాండవలెను. 
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నిర్గమకాండము 31:17 => నాకును ఇశ్రయేలీయులకును అది ఎలలప్పుడును గురుతైయుాండును; 
ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమ్యాకశములను సృజాంచి యేడవ దినమున పని మ్యని 
విశ్రమిాంచెనని చెప్పుము. 
దివతీయోపదేశకాండము 5:14 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంత్తదినము. దానిలో 
నీవైనను నీ కుమ్యరుడైనను నీ కుమ్యరెతయైనను నీ దాస్తడైనను నీ దాసియైనను నీ యెదుయ్యనను నీ 
గాడిదయైనను నీ పశువులలో ఏదైనను నీ య్యాండలలోనునన పర్దేశియైనను ఏ పనియు చేయకూడదు. 
ఎాందుకాంటే నీవలె నీ దాస్తడును నీ దాసియును విశ్రమిాంపవలెను. 
యెషయా 58:13 => నా విశ్రాంత్తదినమున వాాపార్ము చేయకుాండ నాకు ప్రత్తష్టిత్మైన దినమని 
నీవు ఊర్కుాండినయెడల విశ్రాంత్తదినము మనోహర్మైనదనియు యెహోవాకు ప్రత్తష్టిత్ దినమనియు 
ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరిాంచినయెడల నీకిషెమైన పనులు చేయకయు 
వాాపార్ము చేయకయు లోకవార్తలు చెప్పుకొనకయు ఉాండినయెడల  
యోహాను 5:17 => అయ్యతే యేస్త నాత్ాండ్రి య్యదివర్కు పనిచేయుచునానడు, నేనును 
చేయుచునాననని వారికి ఉత్తర్మిచెును. 
హెబ్రీయులకు 4:4 => మరియు దేవుడు ఏడవ దినమాందు త్న కర్ాములనినటిని ముగిాంచి 
విశ్రమిాంచెను అని యేడవ దినమునుగూరిు ఆయన యొకచోట్ చెపుయునానడు. 
ఆదికాండము 2:15 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోట్ను 
సేదాపర్చుట్కును దాని కచుట్కును దానిలో ఉాంచెను. 
ఆదికాండము 8:12 => అత్డిాంక మరి యేడు దినములు త్ళి ఆ పావుర్మును వెలుపలికి విడిచెను. 
ఆ త్రువాత్ అది అత్నియొదుకు త్తరిగి రాలేదు. 
ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకా వార్ము సాంపూర్ణము చేయుము; నీవిక యేడు 
సాంవత్్ర్ములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అాందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెుదమని చెపుగా 

నిర్గమకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిట్లనెను మీ పత్రుల దేవుడైన యెహోవా, 
అనగా అబ్రాహాము దేవుడు ఇస్క్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదుకు ననున 
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పాంపెనని నీవు ఇశ్రయేలీయులతో చెపువలెను. నిర్ాంత్ర్ము నా నామము ఇదే, త్ర్త్ర్ములకు ఇది 
నా జ్ఞాపకర్థక నామము. 
నిర్గమకాండము 16:23 => అాందుకు అత్డు యెహోవా చెపునమ్యట్ య్యది; రేప్ప విశ్రాంత్తదినము, 
అది యెహోవాకు పరిశుదధమైన విశ్రాంత్తదినము, మీరు కలుుకొనవలసినది కలుుకొనుడి, మీరు 
వాండుకొనవలసినది వాండుకొనుడి, ఉదయము వర్కు మిగిలినదాంత్యు మీకొర్కు ఉాంచుకొనుడని 
వారితో చెపెును 

నిర్గమకాండము 31:15 => ఆరు దినములు పనిచేయవచుును; ఏడవదినము యెహోవాకు 
ప్రత్తష్టిత్మైన విశ్రాంత్తదినము. ఆ విశ్రాంత్తదినమున పనిచేయు ప్రత్తవాడును త్పుక మర్ణశిక్ష 
నాందును. 
లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అర్ుణ దినమున ఆ అర్ుణమును తీసికొనిరావలెను. 
లేవీయకాండము 25:8 => మరియు ఏడు విశ్రాంత్త సాంవత్్ర్ములను, అనగా ఏడేసి యేాండులగల 
సాంవత్్ర్ములను లెకిాాంపవలెను. ఆ యేడు విశ్రాంత్త సాంవత్్ర్ముల కలము నలుబది తొమిమది 
సాంవత్్ర్ములగును. 
సాంఖ్యాకాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవిత్రుడు అపవిత్రునిమీద దానిని 
ప్రోక్షిాంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ చేసికొని త్న బటె్లు ఉదుకుకొని నీళ్లతో 
స్కననముచేసి స్కయాంకలమున పవిత్రుడగును. 
కీర్తనలు 95:11 => కవున నేను కోపాంచి వీరెననడును నా విశ్రాంత్తలో ప్రవేశిాంపకూడదని 
ప్రమ్యణము చేసిత్తని. 
యెషయా 40:26 => మీకనునలు పైకెత్తత చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజాంచెను? వీటి లెకాచొప్పున వీటి 
సమూహములను బయలుదేర్జేసి వీట్నినటికిని పేరులు పెటెి పలుచువాడే గదా. త్న అధికశకితచేత్ను 
త్నకు కలిగియునన బలాత్తశయముచేత్ను ఆయన యొకాటియైనను విడిచిపెటె్డు.  
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య్యరిమయా 17:22 => విశ్రాంత్తదినమున మీ య్యాండలలోనుాండి యే బరువును మోసికొనిపోకుడి, యే 
పనియు చేయకుడి, నేను మీ పత్రుల కజ్ఞాపాంచినట్టల విశ్రాంత్తదినమును ప్రత్తష్టిత్ దినముగా 
ఎాంచుకొనుడి. 
జెఫనాా 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధ్ా ఉనానడు; ఆయన శకితమాంతుడు, ఆయన మిముమను 
ర్క్షిాంచును, ఆయన బహు ఆనాందముతో నీయాందు సాంతోష్టాంచును, నీయాందు త్నకునన ప్రేమనుబటెి 
శాాంత్ము వహిాంచి నీయాందలి సాంతోషముచేత్ ఆయన హరిషాంచును. 

వచనము 3 

కబటిె దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీర్వదిాంచి పరిశుదధపర్చెను; ఏలయనగా దానిలో దేవుడు త్ను 
చేసినటియెు, సృజాంచినటియెు త్న పని అాంత్టినుాండి విశ్రమిాంచెను. 

 

నిర్గమకాండము 16:22 => ఆర్వ దినమున వారు ఒకొాకానికి రెాండేసి ఓమెరుల చొప్పున 
రెాండాంత్లు ఆహార్ము కూరుుకొనినప్పుడు సమ్యజము యొకా అధికరులాందరు వచిు అది మోషేకు 
తెలిపరి. 
నిర్గమకాండము 16:23 => అాందుకు అత్డు యెహోవా చెపునమ్యట్ య్యది; రేప్ప విశ్రాంత్తదినము, 
అది యెహోవాకు పరిశుదధమైన విశ్రాంత్తదినము, మీరు కలుుకొనవలసినది కలుుకొనుడి, మీరు 
వాండుకొనవలసినది వాండుకొనుడి, ఉదయము వర్కు మిగిలినదాంత్యు మీకొర్కు ఉాంచుకొనుడని 
వారితో చెపెును 

నిర్గమకాండము 16:24 => మోషే ఆజ్ఞాపాంచినట్టల వారు ఉదయము వర్కు దానిని ఉాంచుకొనిరి, 
అది కాంప్పకొటె్లేదు, దానికి ప్పరుగు పటె్లేదు. 
నిర్గమకాండము 16:25 => మోషే నేడు దాని త్తనుడి, నేటి దినము యెహోవాకు విశ్రాంత్తదినము, 
నేడు అది బయట్ దొర్కదు. 
నిర్గమకాండము 16:26 => ఆరు దినములు దాని కూరుుకొనవలెను, విశ్రాంత్తదినమున అనగా 
ఏడవ దినమున అది దొర్కదనెను. 
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నిర్గమకాండము 16:27 => అట్టల జరిగెను; ప్రజలలో కొాందరు ఏడవ దినమున దాని కూరుుకొన 
వెళ్లగా వారికేమియు దొర్కకపోయెను. 
నిర్గమకాండము 16:28 => అాందుకు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను మీరు ఎనానళ్లవర్కు నా ఆజాలను 
నా ధ్ర్మశాస్త్రమును అనుసరిాంచి నడువనలలరు? 

నిర్గమకాండము 16:29 => చూడుడి నిశుయముగా యెహోవా ఈ విశ్రాంత్తదినమును 
ఆచరిాంచుట్కు సెలవిచెును గనుక ఆర్వ దినమున రెాండు దినముల ఆహార్ము 
మీకనుగ్రహిాంచుచునానడు. ప్రత్తవాడును త్న త్న చోట్ నిలిచియుాండవలెను. ఏడవ దినమున 
ఎవడును త్న చోట్నుాండి బయలువెళ్లకూడదనెను. 
నిర్గమకాండము 16:30 => కబటెి యేడవ దినమున ప్రజలు విశ్రమిాంచిరి. 
నిర్గమకాండము 20:8 => విశ్రాంత్తదినమును పరిశుదధముగా ఆచరిాంచుట్కు 
జ్ఞాపకముాంచుకొనుము. 
నిర్గమకాండము 20:9 => ఆరు దినములు నీవు కషెపడి నీ పని అాంత్యు చేయవలెను 

నిర్గమకాండము 20:10 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంత్తదినము. దానిలో 
నీవైనను నీ కుమ్యరుడైనను నీ కుమ్యరెతయైనను నీ దాస్తడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ 
య్యాండలలో నునన పర్దేశియైనను ఏపనియు చేయకూడదు. 
నిర్గమకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకశమును భూమియు సముద్రమును 
వాటిలోని సమసతమును సృజాంచి, యేడవ దినమున విశ్రమిాంచెను; అాందుచేత్ యెహోవా 
విశ్రాంత్తదినమును ఆశీర్వదిాంచి దాని పరిశుదధపర్చెను. 
నిర్గమకాండము 23:12 => ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెదుును నీ గాడిదయు నీ దాసి 
కుమ్యరుడును పర్దేశియు విశ్రమిాంచునట్టల ఏడవ దినమున ఊర్క యుాండవలెను. 
నిర్గమకాండము 31:13 => మిముమను పరిశుదధపర్చు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునట్టల అది 
మీ త్ర్త్ర్ములకు నాకును మీకును గురుత్గును. 
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నిర్గమకాండము 31:14 => కవున మీరు విశ్రాంత్తదినము నాచరిాంపవలెను. నిశుయముగా అది 
మీకు పరిశుదధము; దానిని అపవిత్ర పర్చువాడు త్న ప్రజలలోనుాండి కొటెివేయబడును. 
నిర్గమకాండము 31:15 => ఆరు దినములు పనిచేయవచుును; ఏడవదినము యెహోవాకు 
ప్రత్తష్టిత్మైన విశ్రాంత్తదినము. ఆ విశ్రాంత్తదినమున పనిచేయు ప్రత్తవాడును త్పుక మర్ణశిక్ష 
నాందును. 
నిర్గమకాండము 31:16 => ఇశ్రయేలీయులు త్మ త్ర్ త్ర్ములకు విశ్రాంత్తదినాచార్మును 
అనుసరిాంచి ఆ దినము నాచరిాంపవలెను; అది నిత్ా నిబాంధ్న. 
నిర్గమకాండము 31:17 => నాకును ఇశ్రయేలీయులకును అది ఎలలప్పుడును గురుతైయుాండును; 
ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమ్యాకశములను సృజాంచి యేడవ దినమున పని మ్యని 
విశ్రమిాంచెనని చెప్పుము. 
నిర్గమకాండము 34:21 => ఆరు దినములు నీవు పనిచేసి యేడవ దినమున విశ్రమిాంపవలెను. 
దునున కలమాందైనను కోయు కలమాందైనను ఆ దినమున విశ్రమిాంపవలెను. 
నిర్గమకాండము 35:2 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; ఏడవది మీకు పరిశుదధదినము. అది 
యెహోవా విశ్రాంత్తదినము; దానిలో పనిచేయు ప్రత్తవాడును మర్ణశిక్ష నాందును. 
నిర్గమకాండము 35:3 => విశ్రాంత్తదినమున మీరు మీ య్యాండలలో ఎకాడను అగిన రాజబెటె్కూడదని 
వారితో చెపెును. 
లేవీయకాండము 23:3 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వార్ము వార్ము ఏడవ దినము 
విశ్రాంత్తదినము; అది పరిశుదధసాంఘప్ప దినము. అాందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ 
సమసత నివాసములయాందు అది యెహోవా నియమిాంచిన విశ్రాంత్తదినము. 
లేవీయకాండము 25:2 => నీవు ఇశ్రయేలీయులతో ఇట్లనుము నేను మీకిచుుచునన దేశములోనికి 
మీరు వచిున త్రువాత్ ఆ భూమికూడ యెహోవా పేర్ట్ విశ్రాంత్తకలమును, ఆచరిాంపవలెను. 
లేవీయకాండము 25:3 => ఆరు సాంవత్్ర్ములు నీ చేను విత్తవలెను. ఆరు సాంవత్్ర్ములు నీ 
ఫలవృక్షములతోట్ను బదిుాంచి దాని ఫలములను కూరుుకొనవచుును. 
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దివతీయోపదేశకాండము 5:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకజ్ఞాపాంచినట్టల విశ్రాంత్తదినమును 
పరిశుదధముగా ఆచరిాంచుము. 
దివతీయోపదేశకాండము 5:13 => ఆరుదినములు నీవు కషెపడి నీ పని అాంత్యు చేయవలెను. 
దివతీయోపదేశకాండము 5:14 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంత్తదినము. దానిలో 
నీవైనను నీ కుమ్యరుడైనను నీ కుమ్యరెతయైనను నీ దాస్తడైనను నీ దాసియైనను నీ యెదుయ్యనను నీ 
గాడిదయైనను నీ పశువులలో ఏదైనను నీ య్యాండలలోనునన పర్దేశియైనను ఏ పనియు చేయకూడదు. 
ఎాందుకాంటే నీవలె నీ దాస్తడును నీ దాసియును విశ్రమిాంపవలెను. 
నెహెమ్యా 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధమైన విశ్రాంత్తదినమును ఆచరిాంప నాజా ఇచిు నీ దాస్తడైన 
మోషే దావరా ఆజాలను కటె్డలను ధ్ర్మశాస్త్రమును వారికి నియమిాంచిత్తవి. 
నెహెమ్యా 13:15 => ఆ దినములలో యూదులలో కొాందరు విశ్రాంత్తదినమున ద్రాక్షతొట్లను 
త్రొకుాట్యు, గిాంజలు తొట్లలో పోయుట్యు, గాడిదలమీద బరువులు మోప్పట్యు, ద్రాక్షార్సమును 
ద్రాక్షపాండలను అాంజూర్ప్ప పాండలను నానావిధ్ములైన బరువులను విశ్రాంత్తదినమున 
యెరూషలేములోనికి తీసికొనివచుుట్యు చూచి, యీ ఆహార్వస్తతవులను ఆ దినమున అమిమనవారిని 
గదిుాంచిత్తని. 
నెహెమ్యా 13:16 => తూరుదేశస్తథలును కప్పర్ముాండి, యెరూషలేములోను విశ్రాంత్తదినములో 
యూదులకును చేపలు మొదలైన నానావిధ్ వస్తతవులను తెచిు అముమచుాండిరి. 
నెహెమ్యా 13:17 => అాంత్ట్ యూదుల ప్రధ్యనులను నేనెదురాడి విశ్రాంత్తదినమును నిర్లక్షయపెటెి 
మీరెాందుకు ఈ దుష్కార్ామును చేయుదురు? 

నెహెమ్యా 13:18 => మీ పత్రులును ఇట్టల చేసి దేవునియొదునుాండి మనమీదికిని యీ 
పటె్ణస్తథలమీదికిని కీడు ర్పుాంపలేదా? అయ్యతే మీరు విశ్రాంత్తదినమును నిర్లక్షయపెటెి 
ఇశ్రయేలీయులమీదికి కోపము మరి అధికముగా ర్పుాంచుచునానర్ని చెపుత్తని. 
నెహెమ్యా 13:19 => మరియు విశ్రాంత్తదినమునకు ముాందు చీకటిపడినప్పుడు యెరూషలేము 
గుమమములను మూసివేయవలెననియు, విశ్రాంత్తదినము గడచువర్కు వాటిని త్తయాకూడదనియు 
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నేనాజ్ఞాపాంచిత్తని మరియు విశ్రాంత్తదినమున ఏ బరువైనను లోపలికి రాకుాండ గుమమములయొదు నా 
పనివారిలో కొాందరిని కవలి యుాంచిత్తని. 
నెహెమ్యా 13:20 => వర్తకులును నానావిధ్ములైన వస్తతవులను అముమవారును ఒకటి రెాండు 
మ్యరులు యెరూషలేము అవత్ల బసచేసికొనగా 

నెహెమ్యా 13:21 => నేను వారిని గదిుాంచి వారితో ఇట్లాంటిని మీరు గోడచాట్టన ఎాందుకు 
బసచేసికొాంటిరి? మీరు ఇాంకొకస్కరి ఈలాగు చేసినయెడల మిముమను పట్టెకొాందునని చెపుత్తని; 
అపుటినుాండి విశ్రాంత్తదినమున వారు మరి రాలేదు. 
నెహెమ్యా 13:22 => అప్పుడు త్ముమను త్ము పవిత్రపర్చుకొనవలెననియు, విశ్రాంత్తదినమును 
ఆచరిాంచుట్కు వచిు గుమమములను కచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజ్ఞాపాంచిత్తని. నా దేవా, 
య్యాందునుగూరిుయు ననున జ్ఞాపకముాంచుకొని నీ కృపాత్తశయము చొప్పున ననున ర్క్షిాంచుము. 
స్కమెత్లు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావదము ఐశవర్ామిచుును నరుల కషెముచేత్ ఆ 
యాశీరావదము ఎకుావ కదు. 
యెషయా 56:2 => నేను నియమిాంచిన విశ్రాంత్తదినమును అపవిత్రపర్చకుాండ దానిని 
అనుసరిాంచుచు ఏ కీడు చేయకుాండ త్నచేత్తని బిగబట్టవెాడు ధ్నుాడు ఆ ప్రకర్ము చేసి దాని రూఢిగా 
గైకొను నరుడు ధ్నుాడు. 
యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుతకొను అనుాడు నిశుయముగా యెహోవా త్న జనులలోనుాండి 
ననున వెలివేయునని అనుకొనవదుు. షాండుడు నేను ఎాండిన చెటె్ని అనుకొనవదుు.  
యెషయా 56:4 => నేను నియమిాంచిన విశ్రాంత్తదినములను ఆచరిాంచుచు నాకిషెమైనవాటిని 
కోరుకొనుచు నా నిబాంధ్న నాధ్యర్ము చేసికొనుచునన షాండులనుగూరిు యెహోవా ఈలాగు 
సెలవిచుుచునానడు  
యెషయా 56:5 => నా య్యాంట్ను నా ప్రాకర్ములలోను ఒక భాగమును వారికిచెుదను కొడుకులు 
కూతుళ్లల అని యనిపాంచుకొనుట్కాంట్ట శ్రేషిమైన పేరు వారికి పెట్టెచునానను కొటెివేయబడని నిత్ామైన 
పేరు వారికి పెట్టెచునానను  
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యెషయా 56:6 => విశ్రాంత్తదినమును అపవిత్రపర్చకుాండ ఆచరిాంచుచు నా నిబాంధ్నను ఆధ్యర్ము 
చేసికొనుచు యెహోవాకు దాస్తలై యెహోవా నామమును ప్రేమిాంచుచు ఆయనకు పరిచర్ా 
చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుాలను నా పరిశుదధ పర్వత్మునకు తోడుకొని వచెుదను 

యెషయా 56:7 => నా ప్రార్థన మాందిర్ములో వారిని ఆనాందిాంపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 
వార్రిుాంచు దహనబలులును బలులును నాకు అాంగీకర్ములగును నా మాందిర్ము సమసతజనులకు 
ప్రార్థనమాందిర్మనబడును.  
యెషయా 58:13 => నా విశ్రాంత్తదినమున వాాపార్ము చేయకుాండ నాకు ప్రత్తష్టిత్మైన దినమని 
నీవు ఊర్కుాండినయెడల విశ్రాంత్తదినము మనోహర్మైనదనియు యెహోవాకు ప్రత్తష్టిత్ దినమనియు 
ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరిాంచినయెడల నీకిషెమైన పనులు చేయకయు 
వాాపార్ము చేయకయు లోకవార్తలు చెప్పుకొనకయు ఉాండినయెడల  
యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయాందు ఆనాందిాంచెదవు దేశముయొకా ఉననత్సథలములమీద 
నేను నినెనకిాాంచెదను నీ త్ాండ్రియైన యాకోబు స్కవసథయమును నీ యనుభవములో ఉాంచెదను యెహోవా 
సెలవిచిున వాకుా ఇదే.  
య్యరిమయా 17:21 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుుచునానడు మీ విషయములో జ్ఞగ్రత్త పడుడి, 
విశ్రాంత్తదినమున ఏ బరువును మోయకుడి, యెరూషలేము గుమమములలో గుాండ ఏ బరువును 
తీసికొనిరాకుడి.  
య్యరిమయా 17:22 => విశ్రాంత్తదినమున మీ య్యాండలలోనుాండి యే బరువును మోసికొనిపోకుడి, యే 
పనియు చేయకుడి, నేను మీ పత్రుల కజ్ఞాపాంచినట్టల విశ్రాంత్తదినమును ప్రత్తష్టిత్ దినముగా 
ఎాంచుకొనుడి. 
య్యరిమయా 17:23 => అయ్యతే వారు వినకపోయ్యరి, చెవినిబెటె్క పోయ్యరి, వినకుాండను 
బోధ్నాందకుాండను మొాండికి త్తరిగిరి. 
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య్యరిమయా 17:24 => మరియు యెహోవా ఈ మ్యట్ సెలవిచెును మీరు నామ్యట్ జ్ఞగ్రత్తగా విని, 
విశ్రాంత్తదినమున ఏ పనియు చేయక దాని ప్రత్తష్టిత్ దినముగా నెాంచి, విశ్రాంత్తదినమున ఈ పటె్ణప్ప 
గుమమములలోగుాండ ఏ బరువును తీసికొని పోకుాండినయెడల  
య్యరిమయా 17:25 => దావీదు సిాంహాసనమాందు ఆసీనులై, ర్థములమీదను గుఱఱములమీదను ఎకిా 
త్తరుగుచుాండు రాజులును అధిపతులును ఈ పటె్ణప్ప గుమమములలో ప్రవేశిాంతురు. వారును వారి 
అధిపతులును యూదావారును యెరూషలేము నివాస్తలును ఈ పటె్ణప్ప గుమమములలో ప్రవేశిాంతురు; 
మరియు ఈ పటె్ణము నిత్ాము నిలుచును.  
య్యరిమయా 17:26 => మరియు జనులు దహనబలులను బలులను నైవేదాములను 
ధూపద్రవాములను తీసికొని యూదా పటె్ణములలోనుాండియు, యెరూషలేము 
ప్రాాంత్ములలోనుాండియు, బెనాామీను దేశములోనుాండియు, మైదానప్ప దేశములోనుాండియు, 
మనాములోనుాండియు, దక్షిణదేశములోనుాండియు వచెుదరు; యెహోవా మాందిర్మునకు స్తతత్తయాగ 
ద్రవాములను తీసికొనివచెుదరు. 
య్యరిమయా 17:27 => అయ్యతే మీరు విశ్రాంత్తదినమును ప్రత్తష్టిత్దినముగా నెాంచి, ఆ దినమున 
బరువులు మోసికొనుచు యెరూషలేము గుమమములలో ప్రవేశిాంపకూడదని నేను చెపున మ్యట్ మీరు 
విననియెడల నేను దాని గుమమములలో అగిన ర్గులబెట్టెదను, అది యెరూషలేము నగరులను 
కలిువేయును, దానిని ఆరుుట్కు ఎవరికిని స్కధ్ాము కకపోవును. 
యెహెజేాలు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవిత్రపర్చువాడనని వారు 
తెలిసికొనునట్టల నాకును వారికిని మధ్ా విశ్రాంత్తదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమిాంచిత్తని. 
మ్యరుా 2:27 => మరియు విశ్రాంత్తదినము మనుష్యాలకొర్కే నియమిాంపబడెను గాని మనుష్యాలు 
విశ్రాంత్తదినము కొర్కు నియమిాంపబడలేదు. 
లూక 23:56 => త్తరిగివెళిల, స్తగాంధ్ ద్రవాములను పరిమళ్ తైలములను సిదధపర్చి, ఆజాచొప్పున 
విశ్రాంత్తదినమున తీరికగా ఉాండిరి. 
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హెబ్రీయులకు 4:4 => మరియు దేవుడు ఏడవ దినమాందు త్న కర్ాములనినటిని ముగిాంచి 
విశ్రమిాంచెను అని యేడవ దినమునుగూరిు ఆయన యొకచోట్ చెపుయునానడు. 
హెబ్రీయులకు 4:5 => ఇదియును గాక ఈ చోట్టననే వారు నా విశ్రాంత్తలో ప్రవేశిాంపరు అని 
చెపుయునానడు. 
హెబ్రీయులకు 4:6 => కగా ఎవర్మ కొాందరు విశ్రాంత్తలో ప్రవేశిాంచుదుర్ను మ్యట్ నిశుయము 
గనుకను, ముాందు స్తవార్త వినినవారు అవిధేయత్చేత్ ప్రవేశిాంపలేదు గనుకను, 
హెబ్రీయులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మ్యట్ వినినయెడల మీ హృదయములను 
కఠినపర్చుకొనకుడని వెనుక చెపుబడిన ప్రకర్ము, ఇాంత్ కలమైన త్రువాత్ దావీదు గ్రాంథములో 
నేడని యొక దినమును నిర్ణయ్యాంచుచునానడు. 
హెబ్రీయులకు 4:8 => యెహోష్యవ వారికి విశ్రాంత్త కలుగజేసినయెడల ఆ త్రువాత్ మరియొక 
దినమునుగూరిు ఆయన చెపుకపోవును. 
హెబ్రీయులకు 4:9 => కబటెి దేవుని ప్రజలకు విశ్రాంత్త నిలిచియుననది. 
హెబ్రీయులకు 4:10 => ఎాందుకనగా దేవుడు త్న కర్ాములను ముగిాంచి విశ్రమిాంచిన ప్రకర్ము, 
ఆయన యొకా విశ్రాంత్తలో ప్రవేశిాంచినవాడు కూడ త్న కర్ాములను ముగిాంచి విశ్రమిాంచును. 
ఆదికాండము 8:12 => అత్డిాంక మరి యేడు దినములు త్ళి ఆ పావుర్మును వెలుపలికి విడిచెను. 
ఆ త్రువాత్ అది అత్నియొదుకు త్తరిగి రాలేదు. 
ఆదికాండము 9:1 => మరియు దేవుడు నోవహును అత్ని కుమ్యరులను ఆశీర్వదిాంచి మీరు ఫలిాంచి 
అభివృదిధపాంది భూమిని నిాంప్పడి. 
ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకా వార్ము సాంపూర్ణము చేయుము; నీవిక యేడు 
సాంవత్్ర్ములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అాందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెుదమని చెపుగా 

నిర్గమకాండము 16:23 => అాందుకు అత్డు యెహోవా చెపునమ్యట్ య్యది; రేప్ప విశ్రాంత్తదినము, 
అది యెహోవాకు పరిశుదధమైన విశ్రాంత్తదినము, మీరు కలుుకొనవలసినది కలుుకొనుడి, మీరు 
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వాండుకొనవలసినది వాండుకొనుడి, ఉదయము వర్కు మిగిలినదాంత్యు మీకొర్కు ఉాంచుకొనుడని 
వారితో చెపెును 

నిర్గమకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకశమును భూమియు సముద్రమును 
వాటిలోని సమసతమును సృజాంచి, యేడవ దినమున విశ్రమిాంచెను; అాందుచేత్ యెహోవా 
విశ్రాంత్తదినమును ఆశీర్వదిాంచి దాని పరిశుదధపర్చెను. 
నిర్గమకాండము 31:17 => నాకును ఇశ్రయేలీయులకును అది ఎలలప్పుడును గురుతైయుాండును; 
ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమ్యాకశములను సృజాంచి యేడవ దినమున పని మ్యని 
విశ్రమిాంచెనని చెప్పుము. 
లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అర్ుణ దినమున ఆ అర్ుణమును తీసికొనిరావలెను. 
సాంఖ్యాకాండము 7:1 => మోషే మాందిర్మును నిలువబెట్టెట్ ముగిాంచి దాని అభిషేకిాంచి ప్రత్తష్టిాంచి, 
యెహోష్యవ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 
పటేెలుకొముమ బూర్లను పట్టెకొని ముాందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మ్యరులు 
పటె్ణము చుట్టె త్తరుగుచుాండగా ఆ యాజకులు బూర్ల నూదవలెను. 
కీర్తనలు 95:11 => కవున నేను కోపాంచి వీరెననడును నా విశ్రాంత్తలో ప్రవేశిాంపకూడదని 
ప్రమ్యణము చేసిత్తని. 
య్యరిమయా 17:22 => విశ్రాంత్తదినమున మీ య్యాండలలోనుాండి యే బరువును మోసికొనిపోకుడి, యే 
పనియు చేయకుడి, నేను మీ పత్రుల కజ్ఞాపాంచినట్టల విశ్రాంత్తదినమును ప్రత్తష్టిత్ దినముగా 
ఎాంచుకొనుడి. 

వచనము 4 

దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకశమును చేసిన దినమాందు భూమ్యాకశములు సృజాంచబడినప్పుడు 
వాటి వాటి ఉత్ుత్తతక్రమము ఇదే. 
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ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మాంచిదైనట్టె దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 
వేరుపర్చెను. 
ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వాంశావళి గ్రాంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజాంచిన దినమున 
దేవుని పోలికెగా అత్ని చేసెను; 
ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమ్యరుడగు షేము హాము యాపెత్ను వారి వాంశావళి. 
జలప్రళ్యము త్రువాత్ వారికి కుమ్యరులు ప్పటెిరి. 
ఆదికాండము 11:10 => షేము వాంశావళి ఇది. షేము నూరేాండుల గలవాడై జలప్రవాహము గత్తాంచిన 
రెాండేాండలకు అర్ుక్షదును కనెను. 
ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీతయురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబ్రాహామునకు కనిన 
అబ్రాహాము కుమ్యరుడగు ఇష్కమయేలు వాంశావళి య్యదే. 
ఆదికాండము 25:19 => అబ్రాహాము కుమ్యరుడగు ఇస్క్కు వాంశావళి య్యదే. అబ్రాహాము 
ఇస్క్కును కనెను. 
ఆదికాండము 36:1 => ఎదోమను ఏశావు వాంశావళి ఇదే, 
ఆదికాండము 36:9 => శేయీరు మనాములో నివసిాంచిన ఎదోమీయుల త్ాండ్రియైన ఏశావు 
వాంశావళి ఇదే, 
నిర్గమకాండము 6:16 => లేవి కుమ్యరుల పేరులు వారి వారి వాంశావళ్లల చొప్పున ఏవేవనగా, 
గెర్మషను కహాతు మెరారి. లేవి నూట్ ముపుది యేడేాండుల బ్రదికెను. 
యోబు 38:28 => వర్షమునకు త్ాండ్రి యునానడా? మాంచు బిాందువులను ప్పటెిాంచువాడెవడు? 

కీర్తనలు 90:1 => ప్రభువా, త్ర్త్ర్ములనుాండి మ్యకు నివాససథలము నీవే. 
కీర్తనలు 90:2 => పర్వత్ములు ప్పటె్కమునుప్ప భూమిని లోకమును నీవు ప్పటెిాంపకమునుప్ప 
యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

నిర్గమకాండము 15:3 => యెహోవా యుదధశూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 
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1 రాజులు 18:39 => అాంత్ట్ జనులాందరును దాని చూచి స్కగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 
యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 
2 దినవృత్తాంత్ములు 20:6 => మ్య పత్రుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకశమాందు దేవుడవై 
యునానవు, అనాజనుల రాజాములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాక్రమము 
గలవాడవు, నినెనదిరిాంచుట్కెవరికిని బలము చాలదు. 
కీర్తనలు 18:31 => యెహోవా త్పు దేవుడేడి? మన దేవుడు త్పు ఆశ్రయదుర్గమేది? 

కీర్తనలు 86:10 => నీవు సృజాంచిన అనాజనులాందరును వచిు నీ సనినధిని నమస్కార్ము 
చేయుదురు నీ నామమును ఘనపర్చుదురు 

యెషయా 44:6 => ఇశ్రయేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనాములకధిపత్తయగు 
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుుచునానడు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను త్పు ఏ దేవుడును 
లేడు. 
ప్రకట్న 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన యేడు సాంఘములకు శుభమని చెపు వ్రాయునది. 
వర్తమ్యన భూత్ భవిషాత్ాలములలో ఉననవానినుాండియు, ఆయన సిాంహాసనము ఎదుట్నునన యేడు 
ఆత్మలనుాండియు, 
ప్రకట్న 1:8 => అలాాయు ఓమెగయు నేనే. వర్తమ్యన భూత్ భవిషాత్ాలములలో ఉాండువాడను 
నేనే అని సరావధికరియు దేవుడునగు ప్రభువు సెలవిచుుచునానడు.  
ప్రకట్న 11:17 => వర్తమ్యన భూత్కలములలో ఉాండు దేవుడవైన ప్రభువా, సరావధికరీ, నీవు నీ 
మహాబలమును సీవకరిాంచి యేలుచునానవు గనుక మేము నీకు కృత్జాత్స్తతతులు చెలిలాంచుచునానము. 
ప్రకట్న 16:5 => అప్పుడు వర్తమ్యన భూత్కలములలో ఉాండు పవిత్రుడా, పరిశుదుధల ర్కతమును 
ప్రవకతల ర్కతముమ వారు కరిునాందుకు తీరుుతీరిు వారికి ర్కతము త్రాగనిచిుత్తవి; 
ఆదికాండము 2:1 => ఆకశమును భూమియు వాటిలోనునన సమసత సమూహమును సాంపూరిత 
చేయబడెను. 
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ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వాంశావళి య్యదే. నోవహు నీత్తపరుడును త్న త్ర్ములో 
నిాందార్హితుడునై యుాండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 
ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వాంశావళి య్యది. యోసేప్ప పదునేడేాండలవాడై త్న సహోదరులతో 
కూడ మాందను మేప్పచుాండెను. అత్డు చిననవాడై త్న త్ాండ్రి భార్ాలైన బిలాా కుమ్యరులయొదును జలాు 
కుమ్యరులయొదును ఉాండెను. అప్పుడు యోసేప్ప వారి చెడుత్నమునుగూరిున సమ్యచార్ము వారి 
త్ాండ్రియొదుకు తెచుుచుాండువాడు. 
సాంఖ్యాకాండము 3:1 => యెహోవా సీనాయ్య కొాండమీద మోషేతో మ్యట్లాడిన నాటికి అహర్మను 
మోషేల వాంశావళ్లలు ఇవే. 
2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనినధిని ఇట్లని ప్రార్థన చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధ్ాను 
నివసిాంచుచునన ఇశ్రయేలీయుల దేవా, భూమ్యాకశములను కలుగజేసిన అదివతీయ దేవా, నీవు 
లోకమాందునన సకల రాజాములకు దేవుడవైయునానవు. 
మత్తయ్య 1:1 => అబ్రాహాము కుమ్యరుడగు దావీదు కుమ్యరుడైన యేస్తక్రీస్తత వాంశావళి. 
మ్యరుా 4:28 => భూమి మొదట్ మొలకను త్రువాత్ వెనునను అట్టత్రువాత్ వెనునలో ముదురు 
గిాంజలను త్నాంత్ట్త్నే ప్పటెిాంచును. 

వచనము 5 

అదివర్కు పలమాందలి యే పదయు భూమిమీద నుాండలేదు. పలమాందలి యే చెట్టనెు 
మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపాంచలేదు, నేలను సేదాపర్చుట్కు 

నరుడు లేడు 

 

ఆదికాండము 1:12 => భూమి గడిిని త్మ త్మ జ్ఞత్త ప్రకర్ము విత్తనములిచుు చెట్లను, త్మ త్మ 
జ్ఞత్త ప్రకర్ము త్మలో విత్తనములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపాంపగా అది మాంచిదని దేవుడు 
చూచెను 
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కీర్తనలు 104:14 => పశువులకు గడిిని నరుల ఉపయోగమునకు కూర్ మొకాలను ఆయన 
మొలిపాంచుచునానడు 

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వర్షము కురిపాంచువాడు పలములమీద నీళ్లల 
ప్రవహిాంపజేయువాడు. 
యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని త్ృపతపర్చుట్కును లేత్ గడిి మొలిపాంచుట్కును వర్దనీటికి 
కలువలను  
యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుప్పనకు మ్యర్గమును నిర్ణయ్యాంచువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వర్షమునకు త్ాండ్రి యునానడా? మాంచు బిాందువులను ప్పటెిాంచువాడెవడు? 

కీర్తనలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశాంచి దాని త్డుప్పచునానవు దానికి మహదైశవర్ాము 
కలుగజేయుచునానవు దేవుని నది నీళ్లతో నిాండియుననది నీవు భూమిని అట్టల సిదధపర్చిన త్రువాత్ 
వారికి ధ్యనాము దయచేయుచునానవు.  
కీర్తనలు 65:10 => దాని దుకుాలను విస్కతర్మైన నీళ్లతో త్డిప దాని గనిమలను చదును 
చేయుచునానవు. వాన జలులలచేత్ దానిని పదునుచేయుచునానవు అది మొలకెత్తగా నీవు దాని 
నాశీర్వదిాంచుచునానవు.  
కీర్తనలు 65:11 => సాంవత్్ర్మును నీ దయాకిరీట్ము ధ్రిాంపజేసియునానవు నీ జ్ఞడలు స్కర్ము 
వెదజలులచుననవి. 
కీర్తనలు 135:7 => భూదిగాంత్ములనుాండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునట్టల 
మెరుప్ప ప్పటెిాంచువాడు ఆయనే త్న నిధులలోనుాండి గాలిని ఆయన బయలువెళ్లజేయును. 
య్యరిమయా 14:22 => జనముల వార్థ దేవత్లలో వర్షము కురిపాంపగలవారునానరా? ఆకశము 
వాననియాగలదా? మ్య దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునానవు? నీవే యీ 
క్రయలనినయు చేయుచునానవు; నీకొర్కే మేము కనిపెట్టెచునానము. 
మత్తయ్య 5:45 => ఆయన చెడివారి మీదను మాంచివారి మీదను త్న సూరుాని ఉదయ్యాంపజేసి, 
నీత్తమాంతుల మీదను, అనీత్తమాంతుల మీదను వర్షము కురిపాంచుచునానడు. 
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హెబ్రీయులకు 6:7 => ఎట్లనగా, భూమి త్నమీద త్రుచుగా కురియు వర్షమును త్రాగి, 
యెవరికొర్కు వావస్కయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలిాంచుచు దేవుని 
ఆశీర్వచనము పాందును. 
ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అత్డు ఏ నేలనుాండి తీయబడెనో దాని సేదాపర్చుట్కు 
ఏదెను తోట్లోనుాండి అత్ని పాంపవేసెను. 
ఆదికాండము 4:2 => త్రువాత్ ఆమె అత్ని త్ముమడగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱఱల కపరి; 
కయీను భూమిని సేదాపర్చువాడు.  
ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదాపరుచునప్పుడు అది త్న స్కర్మును ఇక మీదట్ 
నీకియాదు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమరివై యుాందువనెను. 
ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిిని విత్తనములిచుు చెట్లను భూమిమీద త్మ త్మ జ్ఞత్త ప్రకర్ము 
త్మలో విత్తనములుగల ఫలమిచుు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపాంచుగాకని పలుకగా ఆ 
ప్రకర్మ్యయెను. 
ఆదికాండము 7:4 => ఎాందుకనగా ఇాంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళ్లలను నలుబది 
రాత్రులును భూమిమీద వర్షము కురిపాంచి, నేను చేసిన సమసత జీవరాస్తలను భూమిమీద ఉాండకుాండ 
తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెును. 
యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిాందువులను పైనుాండి కురిపాంచును మాంచుతోకూడిన వర్షమువలె 
అవి పడును 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బ్రదుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మాంటిలో 
పడియుననవార్లారా, మేల్కాని ఉత్్ హిాంచుడి. నీ మాంచు ప్రకశమ్యనమైన మాంచు భూమి త్నలోని 
ప్రేత్లను సజీవులనుగా చేయును.  
మ్యరుా 4:28 => భూమి మొదట్ మొలకను త్రువాత్ వెనునను అట్టత్రువాత్ వెనునలో ముదురు 
గిాంజలను త్నాంత్ట్త్నే ప్పటెిాంచును. 

వచనము 6 
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అయ్యతే ఆవిరి భూమినుాండి లేచి నేల అాంత్టిని త్డిపెను. 
 

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిాందువులను పైనుాండి కురిపాంచును మాంచుతోకూడిన వర్షమువలె 
అవి పడును 

కీర్తనలు 135:7 => భూదిగాంత్ములనుాండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునట్టల 
మెరుప్ప ప్పటెిాంచువాడు ఆయనే త్న నిధులలోనుాండి గాలిని ఆయన బయలువెళ్లజేయును. 
యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బ్రదుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మాంటిలో 
పడియుననవార్లారా, మేల్కాని ఉత్్ హిాంచుడి. నీ మాంచు ప్రకశమ్యనమైన మాంచు భూమి త్నలోని 
ప్రేత్లను సజీవులనుగా చేయును.  

వచనము 7 

దేవుడైన యెహోవా నేలమాంటితో నరుని నిరిమాంచి వాని నాసిక ర్ాంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా 
నరుడు జీవాత్మ ఆయెను. 

 

కీర్తనలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను ప్పటెిాంచెను మనము 
ఆయన వార్ము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేప్ప గొఱఱలము. 
కీర్తనలు 139:14 => నీవు ననున కలుగజేసిన విధ్ము చూడగా భయమును ఆశుర్ామును నాకు 
ప్పట్టెచుననవి అాందునుబటెి నేను నీకు కృత్జాత్స్తతతులు చెలిలాంచుచునానను నీ కర్ాములు 
ఆశుర్ాకర్ములు. ఆ సాంగత్త నాకు బాగుగా తెలిసియుననది.  
కీర్తనలు 139:15 => నేను ర్హసామాందు ప్పటెిననాడు భూమియొకా అగాధ్సథలములలో 
విచిత్రముగా నిరిమాంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుాండలేదు  
యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మ్యకు త్ాండ్రివి మేము జగట్మనున నీవు మ్యకు కుమమరివాడవు 
మేమాందర్ము నీ చేత్తపనియై యునానము. 
ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు త్తరిగి చేరువర్కు నీ ముఖప్ప చెమట్ కరిు ఆహార్ము త్తాందువు; 
ఏలయనగా నేలనుాండి నీవు తీయబడిత్తవి; నీవు మనేన గనుక త్తరిగి మనెననపోదువని చెపెును. 
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ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అత్డు ఏ నేలనుాండి తీయబడెనో దాని సేదాపర్చుట్కు 
ఏదెను తోట్లోనుాండి అత్ని పాంపవేసెను. 
యోబు 4:19 => జగట్మాంటి య్యాండలలో నివసిాంచువారియాందు మాంటిలో ప్పటెినవారియాందు 
చిమమట్ చిత్తకిపోవునట్టల చిత్తకిపోవువారియాందు మరి ఎనిన కనుగొనును?  
యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవాంటివాడను నేనును జగట్మాంటితో చేయబడినవాడనే 

కీర్తనలు 103:14 => మనము నిరిమాంపబడిన రీత్త ఆయనకు తెలిసేయుననది మనము 
మాంటివార్మని ఆయన జ్ఞాపకము చేసికొనుచునానడు. 
ప్రసాంగి 3:7 => చిాంప్పట్కు కుట్టెట్కు; మౌనముగా నుాండుట్కు మ్యట్లాడుట్కు; 
ప్రసాంగి 3:20 => సమసతము ఒకా సథలమునకే పోవును; సమసతము మాంటిలోనుాండి ప్పట్టెను, 
సమసతము మాంటికే త్తరిగిపోవును. 
ప్రసాంగి 12:7 => మననయ్యనది వెనుకటివలెనే మర్ల భూమికి చేరును, ఆత్మ దాని దయచేసిన 
దేవునియొదుకు మర్ల పోవును. 
యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మ్యకు త్ాండ్రివి మేము జగట్మనున నీవు మ్యకు కుమమరివాడవు 
మేమాందర్ము నీ చేత్తపనియై యునానము. 
ర్మమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుష్యాడా, దేవునికి ఎదురు చెప్పుట్కు నీవెవడవు? 
ననెనాందుకీలాగు చేసిత్తవని రూపాంపబడినది రూపాంచినవానితో చెప్పునా? 

1 కొరిాందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుష్యాడు భూసాంబాంధియై మాంటినుాండి ప్పటెినవాడు, 
రెాండవ మనుష్యాడు పర్లోకమునుాండి వచిునవాడు. 
2 కొరిాందీయులకు 4:7 => అయ్యనను ఆ బలాధికాము మ్య మూలమైనది కక దేవునిదై యుాండునట్టల 
మాంటి ఘట్ములలో ఈ ఐశవర్ాము మ్యకు కలదు. 
2 కొరిాందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడార్మైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయ్యనను, 
చేత్తపనికక దేవునిచేత్ కటె్బడినదియు నిత్ామైనదియునైన నివాసము పర్లోకమాందు మనకుననదని 
యెరుగుదుము. 
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యోబు 27:3 => నా నాాయమును పోగొటెిన దేవుని జీవముతోడు నా ప్రాణమును వాాకులపర్చిన 
సర్వశకుతనితోడు 

యోబు 33:4 => దేవుని ఆత్మ ననున సృజాంచెను సర్వశకుతనియొకా శావసము నాకు జీవమిచెును 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మ్యట్ చెపు వారిమీద ఊది పరిశుదాధత్మను పాందుడి. 
అపోసతలుల కర్ాములు 17:25 => ఆయన అాందరికిని జీవమును ఊపరిని సమసతమును 
దయచేయువాడు గనుక త్నకు ఏదైనను కొదువయుననట్టె మనుష్యాల చేతులతో సేవిాంపబడువాడు 
కడు. 
ఆదికాండము 7:22 => పడి నేలమీదనునన వాట్నినటిలోను నాసికర్ాంధ్రములలో జీవాత్మ 
సాంబాంధ్మైన ఊపరిగలవనినయు చనిపోయెను. 
ప్రసాంగి 3:21 => నరుల ఆత్మ పర్మున కెకిాపోవునో లేదో, మృగముల ప్రాణము భూమికి 
దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియును? 

యెషయా 2:22 => త్న నాసికర్ాంధ్రములలో ప్రాణము కలిగిన నరుని లక్షయపెటె్కుము; వానిని 
ఏవిషయములో ఎనినక చేయవచుును? 

సాంఖ్యాకాండము 16:22 => వారు స్కగిలపడి సమసత శరీరాత్మలకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకాడు 
పాపము చేసినాందున ఈ సమసత సమ్యజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 
సాంఖ్యాకాండము 27:16 => అత్డు వారి యెదుట్ వచుుచు, పోవుచునుాండి, 
స్కమెత్లు 20:27 => నరుని ఆత్మ యెహోవా పెటెిన దీపము అది అాంత్ర్ాంగములనినయు 
శోధిాంచును. 
జెకరాా 12:1 => దేవోకిత ఇశ్రయేలీయులనుగూరిు వచిున యెహోవా వాకుా. ఆకశమాండలమును 
విశాలపర్చి భూమికి ప్పనాదివేసి మనుష్యాల అాంత్ర్ాంగములో జీవాత్మను సృజాంచు యెహోవా 
సెలవిచుునదేమనగా 

1 కొరిాందీయులకు 15:45 => ఇాందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుష్యాడు జీవిాంచు ప్రాణ 
ఆయెనని వ్రాయబడి యుననది. కడపటి ఆదాము జీవిాంపచేయు ఆత్మ ఆయెను. 
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హెబ్రీయులకు 12:9 => మరియు శరీర్ సాంబాంధులైన త్ాండ్రులు మనకు శిక్షకులై యుాండిరి. 
వారియాందు భయభకుతలు కలిగియుాంటిమి; అట్లయ్యతే ఆత్మలకు త్ాండ్రియైన వానికి మరి యెకుావగా 
లోబడి బ్రదుకవలెనుగదా? 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత శరీరులను ఆకశముక్రాంద 
నుాండకుాండ నాశము చేయుట్కు భూమిమీదికి జలప్రవాహము ర్పుాంచుచునానను. లోకమాందునన 
సమసతమును చనిపోవును; 
ఆదికాండము 18:27 => అాందుకు అబ్రాహాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను ప్రభువుతో 
మ్యట్లాడ తెగిాంచుచునానను. 
యోబు 10:9 => జగట్మనునగానునన ననున నీవు నిరిమాంచిత్తవి,ఆ సాంగత్త జ్ఞాపకము చేసికొనుము 
నీవు ననున మర్ల మనునగా చేయుదువా? 

యోబు 12:10 => జీవరాస్తల ప్రాణమును మనుష్యాలాందరి ఆత్మలును ఆయన వశమున నుననవి 
గదా. 
యోబు 13:12 => మీ హెచురిక మ్యట్లు బూడిదె స్కమెత్లు. మీ వాదములు మాంటివాదములు 

యోబు 35:11 => భూజాంతువులకాంట్ట మనకు ఎకుావ బుదిధనేరుుచు ఆకశపక్షులకాంట్ట మనకు 
ఎకుావ జ్ఞానము కలుగజేయుచు ననున సృజాంచిన దేవుడు ఎకాడనునానడని అనుకొను వారెవరును 
లేరు. 
కీర్తనలు 8:5 => దేవునికాంట్ట వానిని కొాంచెము త్కుావవానిగా చేసియునానవు. మహిమ్య 
ప్రభావములతో వానికి కిరీట్ము ధ్రిాంపజేసియునానవు. 
కీర్తనలు 33:6 => యెహోవా వాకుాచేత్ ఆకశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపరిచేత్ వాటి 
సర్వసమూహము కలిగెను. 
కీర్తనలు 146:4 => వారి ప్రాణము వెడలిపోవును వారు మాంటిపాలగుదురు. వారి సాంకలుములు 
నాడే నశిాంచును. 
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యెషయా 42:5 => ఆకశములను సృజాంచి వాటిని విశాలపర్చి భూమిని అాందులో ప్పటెిన 
సమసతమును పర్చి దానిమీదనునన జనులకు ప్రాణమును దానిలో నడచువారికి జీవాత్మను ఇచుుచునన 
దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుుచునానడు.  
విలాపవాకాములు 4:20 => మ్యకు నాసికర్ాంధ్రముల ఊపరివాంటివాడు యెహోవాచేత్ అభిషేకము 
నాందినవాడు వారు త్రవివన గుాంట్లలో పటె్బడెను. 
యెహెజేాలు 10:17 => జీవులకునన ప్రాణము చక్రములలో ఉాండెను గనుక అవి నిలువగా ఇవియు 
నిలిచెను, అవి లేవగా ఇవియు లేచెను 

యెహెజేాలు 37:5 => ఈ యెముకలకు ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచుునదేమనగా మీరు 
బ్రదుకునట్టల నేను మీలోనికి జీవాత్మను ర్పుాంచుచునానను; 
దానియేలు 5:23 => ఎట్లనగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతునలును దేవుని 
ఆలయసాంబాంధ్మగు ఉపకర్ణములలో ద్రాక్షార్సము పోసి త్రాగవలెనని వాటిని తెచిు యుాంచుకొని 
వాటితో త్రాగుచు, చూడనైనను విననైనను గ్రహిాంపనైననుచేత్కని వెాండి బాంగారు ఇత్తడి ఇనుము కఱఱ 
రాయ్య అను వాటితో చేయబడిన దేవత్లను స్తతత్తాంచిత్తరి గాని, నీ ప్రాణమును నీ సకల మ్యర్గములును 
ఏ దేవుని వశమున ఉననవో ఆయనను నీవు ఘనపర్చలేదు.  
మలాకీ 2:15 => కొాంచెముగానైనను దైవాత్మనాందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 
చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత్ సాంత్త్త నాందవలెనని అత్డు యత్నము చేసెను గదా; కగా 
మిముమను మీరే జ్ఞగ్రత్త చేసికొని, యౌవనమున పెాండిల చేసికొనిన మీ భార్ాల విషయములో 
విశావసఘాత్కులుగా ఉాండకుడి. 
లూక 3:38 => కేయ్యనాను ఎనోష్యకు, ఎనోష్య షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 
కుమ్యరుడు. 
లూక 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

యోహాను 6:63 => ఆత్మయే జీవిాంపచేయుచుననది; శరీర్ము కేవలము నిష్ప్రయోజనము. నేను 
మీతో చెపుయునన మ్యట్లు ఆత్మయు జీవమునైయుననవి గాని 
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1 త్తమోత్త 2:13 => మొదట్ ఆదామును త్రువాత్ హవవయును నిరిమాంపబడిరి కరా? 

ప్రకట్న 11:11 => అయ్యతే ఆ మూడుదినములననర్యైన పమమట్ దేవునియొదునుాండి జీవాత్మ వచిు 
వారిలో ప్రవేశిాంచెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 
కలిగెను.  
ప్రకట్న 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకా ప్రత్తమ మ్యట్లాడునట్టలను, ఆ మృగము యొకా 
ప్రత్తమకు నమస్కార్ము చేయనివారిని హత్ము చేయునట్టలను, ఆ మృగము యొకా ప్రత్తమకు 
ప్రాణమిచుుట్కై దానికి అధికర్ము ఇయాబడెను. 

వచనము 8 

దేవుడైన యెహోవా తూరుున ఏదెనులో ఒక తోట్వేసి త్ను నిరిమాంచిన నరుని దానిలో ఉాంచెను. 
 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు త్న కనునలెత్తత యొరాును ప్రాాంత్మాంత్టిని చూచెను. యెహోవా 
సొదొమ గొమొఱ్ఱఱ అను పటె్ణములను నాశనము చేయకమునుప్ప సోయరుకు వచుువర్కు 
అదాంత్యు యెహోవా తోట్వలెను ఐగుప్పత దేశమువలెను నీళ్లల పారు దేశమై యుాండెను. 
యెహెజేాలు 28:13 => దేవుని తోట్యగు ఏదెనులో నీవుాంటివి, మ్యణకాము గోమేధికము 
సూర్ాకాంత్మణ ర్కతవర్ణప్పరాయ్య స్తలిమ్యని రాయ్య మర్కత్ము నీలము పదమరాగము మ్యణకాము 
అను అమూలా ర్త్మములతోను బాంగార్ముతోను నీవు అలాంకరిాంపబడి యునానవు; నీవు 
నియమిాంపబడిన దినమున పలలన గ్రోవులు వాయ్యాంచువారును నీకు సిదధమైరి. 
యెహెజేాలు 31:8 => దేవుని వనములోనునన దేవదారు వృక్ష ములు దాని 
మరుగుచేయలేకపోయెను, సర్ళ్వృక్షములు దాని శాఖలాంత్ గొపువికవు అక్షోట్ వృక్షములు దాని 
కొమమలాంత్ గొపువికవు, దానికునన శృాంగార్ము దేవుని వనములోనునన వృక్షములలో దేనికిని లేదు. 
యెహెజేాలు 31:9 => విస్కతర్మైన కొమమలతో నేను దానిని శృాంగారిాంచినాందున దేవుని వనమైన 
ఏదెనులోనునన వృక్షములనినయు దాని సొగస్త చూచి దానియాందు అసూయపడెను. 
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యోవేలు 2:3 => వాటిముాందర్ అగిన మాండుచుననది వాటివెనుక మాంట్ కలుుచుననది అవి 
రాకమునుప్ప భూమి ఏదెను వనమువలె ఉాండెను అవి వచిుపోయ్యన త్రువాత్ త్పుాంచుకొనినదేదియు 
విడువబడక భూమి యెడారివలె పాడాయెను.  
ఆదికాండము 3:24 => అప్పుడాయన ఆదామును వెళ్లగొటెి ఏదెను తోట్కు తూరుుదికుాన 
కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మ్యర్గమును కచుట్కు ఇట్ట అట్ట త్తరుగుచునన ఖడగజ్ఞవలను 
నిలువబెట్టెను. 
ఆదికాండము 4:16 => అప్పుడు కయీను యెహోవా సనినధిలోనుాండి బయలుదేరివెళిల ఏదెనుకు 
తూరుుదికుాన నోదు దేశములో కప్పర్ముాండెను. 
2 రాజులు 19:12 => నా పత్రులు నిరూమలముచేసిన గోజ్ఞనువారు గాని హారాను వారు గాని, 
రెజెప్పలు గాని, తెలశాశరులో నుాండిన ఏదెనీయులు గాని త్మ దేవత్ల సహాయమువలన 
త్పుాంచుకొనిరా? 

యెహెజేాలు 27:23 => హారానువారును కనేనవారును ఏదెను వారును షేబ వర్తకులును అష్షషరు 
వర్తకులును కిలమదు వర్తకులును నీతో వర్తకము చేయుదురు. 
యెహెజేాలు 31:16 => అత్ని పాట్ట ధ్వనిచేత్ జనములను వణకజేసిత్తని, నీరు పీలుు లెబానోను 
శ్రేషివృక్షములనినయు ఏదెను వృక్షములనినయు పాత్ళ్ములో త్ముమను త్ము ఓదారుుకొనిరి.  
యెహెజేాలు 31:18 => కబటెి ఘనముగాను గొపుగానునన నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో 
దేనికి సముడవు? నీవు పాత్ళ్ములోనికి త్రోయబడి, ఘనులై అకాడికి దిగిపోయ్యన రాజులయొదు 
ఉాందువు; ఖడగముచేత్ హతులైన వారియొదును స్తననత్తనాందని వారియొదును నీవు పడియునానవు. 
ఫర్మకును అత్ని సమూహమునకును ఈలాగు సాంభవిాంచును; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాకుా. 
ఆదికాండము 2:15 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోట్ను 
సేదాపర్చుట్కును దాని కచుట్కును దానిలో ఉాంచెను. 
సాంఖ్యాకాండము 24:6 => వాగులవలె అవి వాాపాంచియుననవి నదీతీర్మాందలి తోట్లవలెను 
యెహోవా నాటిన అగరు చెట్లవలెను నీళ్లయొదునునన దేవదారు వృక్షములవలెను అవి యుననవి. 
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ప్రసాంగి 2:5 => నాకొర్కు తోట్లను శృాంగార్ వనములను వేయ్యాంచుకొని వాటిలో సకలవిధ్ములైన 
ఫలవృక్షములను నాటిాంచిత్తని. 
యెషయా 37:12 => నా పత్రులు నిరూమలముచేసిన గోజ్ఞనువారు గాని హారానువారు గాని 
రెజెప్పలు గాని తెలశాశరులోనుాండిన ఏదెనీయులు గాని త్మ దేవత్ల సహాయమువలన 
త్పుాంచుకొనిరా? 

యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరిాంచుచునానడు దాని పాడైన సథలములనినటిని 
ఆదరిాంచి దాని అర్ణాసథలములను ఏదెనువలె చేయుచునానడు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 
తోట్వలె నగునట్టల చేయుచునానడు ఆనాంద సాంతోషములును కృత్జాత్స్తతత్తయు సాంగీత్గానమును 
దానిలో వినబడును  
యెహెజేాలు 36:35 => పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను 
నిర్జనముగానునన యీ పటె్ణములు నివాస్తలతో నిాండి ప్రాకర్ములు గలవాయెననియు జనులు 
చెప్పుదురు. 

వచనము 9 

మరియు దేవుడైన యెహోవా చూప్పనకు ర్మామైనదియు ఆహార్మునకు మాంచిదియునైన ప్రత్త 
వృక్షమును, ఆ తోట్మధ్ాను జీవవృక్షమును, మాంచిచెడిల తెలివినిచుు వృక్షమును నేలనుాండి 

మొలిపాంచెను. 
 

యెహెజేాలు 31:8 => దేవుని వనములోనునన దేవదారు వృక్ష ములు దాని 
మరుగుచేయలేకపోయెను, సర్ళ్వృక్షములు దాని శాఖలాంత్ గొపువికవు అక్షోట్ వృక్షములు దాని 
కొమమలాంత్ గొపువికవు, దానికునన శృాంగార్ము దేవుని వనములోనునన వృక్షములలో దేనికిని లేదు. 
యెహెజేాలు 31:9 => విస్కతర్మైన కొమమలతో నేను దానిని శృాంగారిాంచినాందున దేవుని వనమైన 
ఏదెనులోనునన వృక్షములనినయు దాని సొగస్త చూచి దానియాందు అసూయపడెను. 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  ఆదికాండము అధ్యా. 2 

Page 34 of 71 

యెహెజేాలు 31:16 => అత్ని పాట్ట ధ్వనిచేత్ జనములను వణకజేసిత్తని, నీరు పీలుు లెబానోను 
శ్రేషివృక్షములనినయు ఏదెను వృక్షములనినయు పాత్ళ్ములో త్ముమను త్ము ఓదారుుకొనిరి.  
యెహెజేాలు 31:18 => కబటెి ఘనముగాను గొపుగానునన నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో 
దేనికి సముడవు? నీవు పాత్ళ్ములోనికి త్రోయబడి, ఘనులై అకాడికి దిగిపోయ్యన రాజులయొదు 
ఉాందువు; ఖడగముచేత్ హతులైన వారియొదును స్తననత్తనాందని వారియొదును నీవు పడియునానవు. 
ఫర్మకును అత్ని సమూహమునకును ఈలాగు సాంభవిాంచును; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాకుా. 
ఆదికాండము 3:22 => అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మాంచిచెడిలను ఎరుగునట్టల, ఆదాము 
మనలో ఒకనివాంటివాడాయెను. కబటెి అత్డు ఒకవేళ్ త్న చెయ్యా చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 
తీసికొని త్తని నిర్ాంత్ర్ము జీవిాంచునేమో అని 

స్కమెత్లు 3:18 => దాని నవలాంబిాంచువారికి అది జీవవృక్షము దాని పట్టెకొనువార్ాందరు 
ధ్నుాలు. 
స్కమెత్లు 11:30 => నీత్తమాంతులు ఇచుు ఫలము జీవవృక్షము జ్ఞానము గలవారు ఇత్రులను 
ర్క్షిాంచుదురు 

యెహెజేాలు 47:12 => నదీతీర్మున ఇరుప్రకాల ఆహార్మిచుు సకలజ్ఞత్త వృక్షములు పెరుగును, 
వాటి ఆకులు వాడిపోవు, వాటి కయలు ఎపుటికిని రాలవు. ఈ నదినీరు పరిశుదధ సథలములోనుాండి 
పారుచుననది గనుక ఆచెట్టల నెల నెలకు కయలు కయును, వాటి పాండుల ఆహార్మునకును వాటి 
ఆకులు ఔషధ్మునకును వినియోగిాంచును. 
యోహాను 6:48 => విశవసిాంచువాడే నిత్ాజీవము గలవాడు. జీవాహార్ము నేనే.  
ప్రకట్న 2:7 => చెవిగలవాడు ఆత్మ సాంఘములతో చెప్పుచునన మ్యట్ వినునుగాక. జయ్యాంచు వానికి 
దేవుని పర్దైస్తలో ఉనన జీవవృక్ష ఫలములు భుజాంపనితుతను. 
ప్రకట్న 22:2 => ఆ పటె్ణప్ప రాజవీధి మధ్ాను ప్రవహిాంచుట్ ఆ దూత్ నాకు చూపెను. ఆ నది 
యొకా ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముాండెను; అది నెలనెలకు ఫలిాంచుచు పాండ్రాండు కప్పలు 
కయును. ఆ వృక్షము యొకా ఆకులు జనములను సవసథపర్చుట్కై వినియోగిాంచును. 
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ప్రకట్న 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుా గలవారై, గుమమములగుాండ ఆ పటె్ణములోనికి 
ప్రవేశిాంచునట్టల త్మ వస్త్రములను ఉదుకుకొనువారు ధ్నుాలు. 
ఆదికాండము 2:17 => అయ్యతే మాంచి చెడిల తెలివినిచుు వృక్ష ఫలములను త్తనకూడదు; నీవు 
వాటిని త్తనుదినమున నిశుయముగా చచెుదవని నరుని కజ్ఞాపాంచెను.  
ఆదికాండము 3:3 => అయ్యతే తోట్ మధ్ానునన చెట్టె ఫలములనుగూరిు దేవుడు మీరు 
చావకుాండునట్టల వాటిని త్తనకూడదనియు, వాటిని ముటె్కూడదనియు చెపెునని సర్ుముతో అనెను. 
ఆదికాండము 3:22 => అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మాంచిచెడిలను ఎరుగునట్టల, ఆదాము 
మనలో ఒకనివాంటివాడాయెను. కబటెి అత్డు ఒకవేళ్ త్న చెయ్యా చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 
తీసికొని త్తని నిర్ాంత్ర్ము జీవిాంచునేమో అని 

దివతీయోపదేశకాండము 6:25 => మన దేవుడైన యెహోవా మన కజ్ఞాపాంచినట్టల ఆయన సనినధిని 
ఈ సమసతమైన ఆజాలను అనుసరిాంచి మనము నడుచుకొనునప్పుడు మనకు నీత్త కలుగును. 
యెషయా 44:25 => నేనే ప్రగలుుల ప్రవచనములను వార్థము చేయువాడను సోదెకాండ్రను 
వెఱ్ఱఱవారినిగా చేయువాడను జ్ఞానులను వెనుకకు త్రిపు వారి విదాను అవిదాగా చేయువాడను నేనే.  
యెషయా 47:10 => నీ చెడుత్నమును నీవు ఆధ్యర్ము చేసికొని యెవడును ననున చూడడని 
అనుకొాంటివి నేనునానను నేను త్పు మరి ఎవరును లేర్ని నీవనుకొనునట్టలగా నీ విదాయు నీ 
జ్ఞానమును నినున చెరిపవేసెను.  
1 కొరిాందీయులకు 8:1 => విగ్రహములకు బలిగా అరిుాంచిన వాటి విషయము: మనమాందర్ము 
జ్ఞానము గలవార్మని యెరుగుదుము. జ్ఞానము ఉపుాంగజేయును గాని ప్రేమ క్షేమ్యభివృదిధ 
కలుగజేయును. 
ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిిని విత్తనములిచుు చెట్లను భూమిమీద త్మ త్మ జ్ఞత్త ప్రకర్ము 
త్మలో విత్తనములుగల ఫలమిచుు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపాంచుగాకని పలుకగా ఆ 
ప్రకర్మ్యయెను. 
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ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోట్లోనునన ప్రత్త వృక్ష ఫలములను నీవు 
నిర్భాాంత్ర్ముగా త్తనవచుును; 
ఆదికాండము 13:10 => లోతు త్న కనునలెత్తత యొరాును ప్రాాంత్మాంత్టిని చూచెను. యెహోవా 
సొదొమ గొమొఱ్ఱఱ అను పటె్ణములను నాశనము చేయకమునుప్ప సోయరుకు వచుువర్కు 
అదాంత్యు యెహోవా తోట్వలెను ఐగుప్పత దేశమువలెను నీళ్లల పారు దేశమై యుాండెను. 
కీర్తనలు 104:14 => పశువులకు గడిిని నరుల ఉపయోగమునకు కూర్ మొకాలను ఆయన 
మొలిపాంచుచునానడు 

ప్రసాంగి 2:5 => నాకొర్కు తోట్లను శృాంగార్ వనములను వేయ్యాంచుకొని వాటిలో సకలవిధ్ములైన 
ఫలవృక్షములను నాటిాంచిత్తని. 
పర్మగీత్ము 6:11 => లోయలోని చెట్టల ఎట్టలననవో చూచుట్కు ద్రాక్షావలులలు చిగిరెునో లేదో 
దాడిమ వృక్షములు పూత్పట్టెనో లేదో చూచుట్కు నేను అక్షోట్ వృక్షోదాానమునకు వెళిలత్తని.  
యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరిాంచుచునానడు దాని పాడైన సథలములనినటిని 
ఆదరిాంచి దాని అర్ణాసథలములను ఏదెనువలె చేయుచునానడు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 
తోట్వలె నగునట్టల చేయుచునానడు ఆనాంద సాంతోషములును కృత్జాత్స్తతత్తయు సాంగీత్గానమును 
దానిలో వినబడును  
యెహెజేాలు 36:35 => పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను 
నిర్జనముగానునన యీ పటె్ణములు నివాస్తలతో నిాండి ప్రాకర్ములు గలవాయెననియు జనులు 
చెప్పుదురు. 
యెహెజేాలు 47:7 => నేను త్తరిగిరాగా నదీతీర్మున ఇరు ప్రకాల చెట్టల విస్కతర్ముగా కనబడెను. 
మ్యరుా 4:28 => భూమి మొదట్ మొలకను త్రువాత్ వెనునను అట్టత్రువాత్ వెనునలో ముదురు 
గిాంజలను త్నాంత్ట్త్నే ప్పటెిాంచును. 

వచనము 10 
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మరియు ఆ తోట్ను త్డుప్పట్కు ఏదెనులోనుాండి ఒక నది బయలుదేరి అకాడనుాండి చీలిపోయ్య 
నాలుగు శాఖలాయెను. 

 

కీర్తనలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కలువలు దేవుని పటె్ణమును సర్మవననతుని మాందిర్ప్ప 
పరిశుదధ సథలమును సాంతోషపర్చుచుననవి.  
ప్రకట్న 22:1 => మరియు సాటికమువలె మెర్యునటెి జీవజలముల నది దేవుని యొకాయు 
గొఱఱపలల యొకాయు సిాంహాసనము నదునుాండి 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు త్న కనునలెత్తత యొరాును ప్రాాంత్మాంత్టిని చూచెను. యెహోవా 
సొదొమ గొమొఱ్ఱఱ అను పటె్ణములను నాశనము చేయకమునుప్ప సోయరుకు వచుువర్కు 
అదాంత్యు యెహోవా తోట్వలెను ఐగుప్పత దేశమువలెను నీళ్లల పారు దేశమై యుాండెను. 
కీర్తనలు 137:1 => బబులోను నదులయొదు కూరుుాండియుననప్పుడు మనము సీయోనును జ్ఞాపకము 
చేసికొని యేడుు చుాంటిమి. 
యెహెజేాలు 47:7 => నేను త్తరిగిరాగా నదీతీర్మున ఇరు ప్రకాల చెట్టల విస్కతర్ముగా కనబడెను. 

వచనము 11 

మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమాంత్టి చుట్టె పారుచుననది; అకాడ బాంగార్ముననది. 
 

ఆదికాండము 10:7 => కూష్య కుమ్యరులు సెబా హవీలా సబాత రాయమ్య సబతక అనువారు. 
రాయమ్య కుమ్యరులు షేబ దదాను అనువారు. 
ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీర్ాందరు యొకతను 
కుమ్యరులు. 
ఆదికాండము 25:18 => వారు అష్షషరునకు వెళ్లల మ్యర్గమున హవీలా మొదలుకొని ఐగుప్పత 
ఎదుట్నునన ష్షరువర్కు నివసిాంచువారు. అత్డు త్న సహోదరులాందరి యెదుట్ 
నివాసమేర్ుర్చుకొనెను. 
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1 సమూయేలు 15:7 => త్రువాత్ సౌలు అమ్యలేకీయులను హవీలానుాండి ఐగుప్పత దేశప్ప 
మ్యర్గముననునన ష్షరువర్కు త్రిమి హత్ముచేసి 

1 దినవృత్తాంత్ములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీర్ాందరును యొకతను 
కుమ్యరులు. 
యోబు 28:1 => వెాండికి గని గలదు ప్పట్మువేయు స్తవర్ణమునకు సథలము గలదు. 
యెహెజేాలు 28:13 => దేవుని తోట్యగు ఏదెనులో నీవుాంటివి, మ్యణకాము గోమేధికము 
సూర్ాకాంత్మణ ర్కతవర్ణప్పరాయ్య స్తలిమ్యని రాయ్య మర్కత్ము నీలము పదమరాగము మ్యణకాము 
అను అమూలా ర్త్మములతోను బాంగార్ముతోను నీవు అలాంకరిాంపబడి యునానవు; నీవు 
నియమిాంపబడిన దినమున పలలన గ్రోవులు వాయ్యాంచువారును నీకు సిదధమైరి. 

వచనము 12 

ఆ దేశప్ప బాంగార్ము శ్రేషమిైనది; అకాడ బోళ్మును గోమేధికములును దొరుకును. 
 

సాంఖ్యాకాండము 11:7 => ఆ మనాన కొత్తమెర్గిాంజలవలె ఉాండెను. చూప్పనకు అది బోళ్మువలె 
ఉాండెను. 
నిర్గమకాండము 28:20 => ర్కతవర్ణప్పరాయ్య స్తలిమ్యనిరాయ్య సూర్ాకాంత్ములు గల పాంకిత 
నాలుగవది. వాటిని బాంగారు జవలలో పదగవలెను. 
నిర్గమకాండము 39:13 => ర్కతవర్ణప్పరాయ్య స్తలిమ్యనిరాయ్య సూర్ాకాంత్మును గల పాంకిత 
నాలుగవది; వాటివాటి పాంకుతలలో అవి బాంగారు జవలలో పదిగిాంపబడెను. 
యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బాంగార్మునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 
కొనబడునది కదు. 
యెహెజేాలు 28:13 => దేవుని తోట్యగు ఏదెనులో నీవుాంటివి, మ్యణకాము గోమేధికము 
సూర్ాకాంత్మణ ర్కతవర్ణప్పరాయ్య స్తలిమ్యని రాయ్య మర్కత్ము నీలము పదమరాగము మ్యణకాము 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  ఆదికాండము అధ్యా. 2 

Page 39 of 71 

అను అమూలా ర్త్మములతోను బాంగార్ముతోను నీవు అలాంకరిాంపబడి యునానవు; నీవు 
నియమిాంపబడిన దినమున పలలన గ్రోవులు వాయ్యాంచువారును నీకు సిదధమైరి. 
నిర్గమకాండము 28:9 => మరియు నీవు రెాండు లేత్ పచులను తీసికొని వాటిమీద ఇశ్రయేలీయుల 
పేరులను, అనగా వారి జనన క్రమము చొప్పున 

1 దినవృత్తాంత్ములు 29:2 => నేను బహుగా ప్రయాసపడి నా దేవుని మాందిర్మునకు కవలసిన 
బాంగార్ప్ప పనికి బాంగార్మును, వెాండిపనికి వెాండిని, య్యత్తడిపనికి ఇత్తడిని, య్యనుపపనికి ఇనుమును, 
కఱఱపనికి కఱఱలను, గోమేధికప్పరాళ్లను, చెకుాడురాళ్లను, విాంతైన వర్ణములుగల పలువిధ్ముల రాళ్లను, 
మికిాలి వెలగల నానావిధ్ ర్త్నములను తెలలచలువరాయ్య విశేషముగా సాంపాదిాంచిత్తని. 

వచనము 13 

రెాండవ నది పేరు గీహోను; అది కూష్య దేశమాంత్టి చుట్ట ెపారుచుననది. 
 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమ్యరులు కూష్య మిస్రాయ్యము పూతు కనాను అనువారు. 
యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేష్టాంచు త్న ప్రజల శేషమును అష్షషరులోనుాండియు 
ఐగుప్పతలోనుాండియు పత్రోస్తలోనుాండియు కూష్యలోనుాండియు ఏలాములోనుాండియు 
షీనారులోనుాండియు హమ్యతులోనుాండియు సముద్రదీవపములలోనుాండియు విడిపాంచి ర్పుాంచుట్కు 
యెహోవా రెాండవమ్యరు త్న చెయ్యా చాచును  
2 రాజులు 17:30 => బబులోనువారు స్తకోాతెెనోతు దేవత్ను, కూత్వారు నెర్గలు దేవత్ను, 
హమ్యతువారు అషీమ్య దేవత్ను, 
యెషయా 37:9 => అాంత్ట్ కూష్య రాజైన త్తరాాక త్నమీద యుదధము చేయుట్కు వచెునని అష్షషరు 
రాజునకు వినబడినప్పుడు అత్డు హిజాయాయొదుకు దూత్లను పాంప యీలాగు ఆజా ఇచెును. 

వచనము 14 

మూడవ నది పేరు హిదెుకెలు; అది అష్షషరు తూరుువైప్పన పారుచుననది. నాలుగవ నది యూఫ్రటీస్త 
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దానియేలు 10:4 => మొదటి నెల య్యరువది నాలుగవతేది నేను హిదెుకెలను గొపు నది తీర్మున 
ఉాంటిని. 
ఆదికాండము 10:11 => ఆ దేశములోనుాండి అష్షషరుకు బయలుదేరి వెళిల నీనెవెను ర్హోబోతీరును 
కలహును 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమ్యరులు ఏలాము అష్షషరు అర్ుక్షదు లూదు అరామనువారు. 
ఆదికాండము 25:18 => వారు అష్షషరునకు వెళ్లల మ్యర్గమున హవీలా మొదలుకొని ఐగుప్పత 
ఎదుట్నునన ష్షరువర్కు నివసిాంచువారు. అత్డు త్న సహోదరులాందరి యెదుట్ 
నివాసమేర్ుర్చుకొనెను. 
ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమాందే యెహోవా ఐగుప్పత నది మొదలుకొని గొపు నదియైన 
యూఫ్రటీస్త నది వర్కు ఈ దేశమును, అనగా 

దివతీయోపదేశకాండము 1:7 => మీరు త్తరిగి ప్రయాణమై అమోరీయుల మనెనమునకును, 
అరాబాలోను, మనెనములోను, లోయలోను, దక్షిణదికుాన సముద్రతీర్ములోనునన సథలములనినటికిని, 
కనాను దేశమునకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫ్రటీస్త వర్కును వెళ్లలడి. 
దివతీయోపదేశకాండము 11:24 => మీరు అడుగుపెట్టె ప్రత్త సథలము మీది అగును; అర్ణాము 
మొదలుకొని లెబానోనువర్కును యూఫ్రటీస్తనది మొదలుకొని పడమటి సముద్రమువర్కును మీ 
సరిహదుు వాాపాంచును. 
ప్రకట్న 9:14 => అను మహానదియొదు బాంధిాంపబడియునన నలుగురు దూత్లను వదిలిపెట్టెమని 
బూర్ పట్టెకొనియునన ఆ యార్వ దూత్తో చెప్పుట్ విాంటిని. 
ఆదికాండము 31:21 => అత్డు త్నకు కలిగినదాంత్యు తీసికొని పారిపోయెను. అత్డు లేచి నది 
దాటి గిలాదను కొాండత్ట్టె అభిముఖుడై వెళ్లలను. 
1 దినవృత్తాంత్ములు 5:9 => వారి పశువులు గిలాదు దేశమాందు అత్తవిస్కతర్ము కగా తూరుున 
యూఫ్రటీస్త నది మొదలుకొని అర్ణాప్ప సరిహదుువర్కును వారు కప్పర్ముాండిరి. 
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యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీుయుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉాండరు 
అష్షషరీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునానరు. వారు కోట్లు కటెిాంచి దాని 
నగరులను పడగొటిెయునానరు. 
యెహెజేాలు 23:23 => గుఱఱములనెకుా బబులోనువారిని కలీుయులను అధిపతులను 
ప్రధ్యనాధికరులనాందరిని అష్షషరీయులను సౌాందర్ాముగల శ్రేషి్యలను అధిపతులను అధికరులను 
శూరులను మాంత్రులను అాందరిని నీమీదికి నేను ర్పుాంచుచునానను. 

వచనము 15 

మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోట్ను సేదాపర్చుట్కును దాని కచుట్కును 
దానిలో ఉాంచెను. 

 

ఆదికాండము 2:2 => దేవుడు త్ను చేసిన త్న పని యేడవదినములోగా సాంపూరితచేసి, త్ను చేసిన 
త్న పని యాంత్టినుాండి యేడవ దినమున విశ్రమిాంచెను. 
యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినట్టల నా దోషములను దాచిపెట్టెకొని 

ఆదికాండము 2:8 => దేవుడైన యెహోవా తూరుున ఏదెనులో ఒక తోట్వేసి త్ను నిరిమాంచిన నరుని 
దానిలో ఉాంచెను. 
కీర్తనలు 128:2 => నిశుయముగా నీవు నీచేతుల కషె్కరిజత్ము ననుభవిాంచెదవు నీవు ధ్నుాడవు నీకు 
మేలు కలుగును. 
ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొాంగిలువాడు ఇకమీదట్ దొాంగిలక అకార్ గలవానికి పాంచిపెట్టెట్కు 
వీలుకలుగు నిమిత్తము త్నచేతులతో మాంచి పనిచేయుచు కషెపడవలెను. 
ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా ప్రత్త భూజాంతువును ప్రత్త ఆకశపక్షిని నేలనుాండి 
నిరిమాంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టెనో చూచుట్కు అత్నియొదుకు వాటిని ర్పుాంచెను. జీవముగల 
ప్రత్తదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టెనో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 
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ఆదికాండము 5:2 => మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజాంచి వారు సృజాంచబడిన దినమున 
వారిని ఆశీర్వదిాంచి వారికి నరులని పేరు పెట్టెను. 
యోహాను 18:1 => యేస్త ఈ మ్యట్లు చెపు త్న శిష్యాలతోకూడ కెద్రోను వాగు దాటిపోయెను. 
అకాడ ఒక తోట్ యుాండెను, దానిలోనికి ఆయన త్న శిష్యాలతోకూడ వెళ్లలను. 

వచనము 16 

మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోట్లోనునన ప్రత్త వృక్ష ఫలములను నీవు నిర్భాాంత్ర్ముగా 
త్తనవచుును; 

 

1 సమూయేలు 15:22 => అాందుకు సమూయేలు త్ను సెలవిచిున ఆజాను ఒకడు గైకొనుట్వలన 
యెహోవా సాంతోష్టాంచునట్టల, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిుాంచుట్వలన ఆయన 
సాంతోష్టాంచునా? ఆలోచిాంచుము, బలులు అరిుాంచుట్కాంట్ట ఆజాను గైకొనుట్యు, పటేెళ్ల క్రొవువ 
అరిుాంచుట్కాంట్ట మ్యట్ వినుట్యు శ్రేషిము. 
ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూప్పనకు ర్మామైనదియు ఆహార్మునకు 
మాంచిదియునైన ప్రత్త వృక్షమును, ఆ తోట్మధ్ాను జీవవృక్షమును, మాంచిచెడిల తెలివినిచుు 
వృక్షమును నేలనుాండి మొలిపాంచెను. 
ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత భూజాంతువులలో సర్ుము యుకితగలదై 
యుాండెను. అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమ్య? ఈ తోట్ చెట్లలో దేని ఫలములనైనను మీరు త్తనకూడదని 
దేవుడు చెపెునా? అని అడిగెను. 
ఆదికాండము 3:2 => అాందుకు స్త్రీ ఈ తోట్ చెట్ల ఫలములను మేము త్తనవచుును; 
1 త్తమోత్త 4:4 => దేవుడు సృజాంచిన ప్రత్త వస్తతవును మాంచిది. కృత్జాత్స్తతతులు చెలిలాంచి 
ప్పచుుకొనినయెడల ఏదియు నిషేధిాంపత్గినది కదు; 
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1 త్తమోత్త 6:17 => ఇహమాందు ధ్నవాంతులైనవారు గరివషె్యలు కక, అసిథర్మైన ధ్నమునాందు 
నమిమకయుాంచక, స్తఖముగా అనుభవిాంచుట్కు సమసతమును మనకు ధ్యరాళ్ముగ దయచేయు 
దేవునియాందే నమిమకయుాంచుడని ఆజ్ఞాపాంచుము. 
ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిిని విత్తనములిచుు చెట్లను భూమిమీద త్మ త్మ జ్ఞత్త ప్రకర్ము 
త్మలో విత్తనములుగల ఫలమిచుు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపాంచుగాకని పలుకగా ఆ 
ప్రకర్మ్యయెను. 
ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన విత్తనములిచుు ప్రత్త చెట్టెను 
విత్తనములిచుు వృక్షఫలముగల ప్రత్త వృక్షమును మీకిచిుయునానను; అవి మీకహార్మగును. 
ఆదికాండము 3:3 => అయ్యతే తోట్ మధ్ానునన చెట్టె ఫలములనుగూరిు దేవుడు మీరు 
చావకుాండునట్టల వాటిని త్తనకూడదనియు, వాటిని ముటె్కూడదనియు చెపెునని సర్ుముతో అనెను. 
ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్ామ్యట్ విని త్తనవదుని నేను నీకజ్ఞాపాంచిన 
వృక్షఫలములు త్తాంటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపాంపబడియుననది; ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుకు 
దినములనినయు దాని పాంట్ త్తాందువు; 

వచనము 17 

అయ్యతే మాంచి చెడలి తెలివినిచుు వృక్ష ఫలములను త్తనకూడదు; నీవు వాటిని త్తనుదినమున 
నిశుయముగా చచెుదవని నరుని కజ్ఞపాాంచెను.  

 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూప్పనకు ర్మామైనదియు ఆహార్మునకు 
మాంచిదియునైన ప్రత్త వృక్షమును, ఆ తోట్మధ్ాను జీవవృక్షమును, మాంచిచెడిల తెలివినిచుు 
వృక్షమును నేలనుాండి మొలిపాంచెను. 
ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత భూజాంతువులలో సర్ుము యుకితగలదై 
యుాండెను. అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమ్య? ఈ తోట్ చెట్లలో దేని ఫలములనైనను మీరు త్తనకూడదని 
దేవుడు చెపెునా? అని అడిగెను. 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  ఆదికాండము అధ్యా. 2 

Page 44 of 71 

ఆదికాండము 3:2 => అాందుకు స్త్రీ ఈ తోట్ చెట్ల ఫలములను మేము త్తనవచుును; 
ఆదికాండము 3:3 => అయ్యతే తోట్ మధ్ానునన చెట్టె ఫలములనుగూరిు దేవుడు మీరు 
చావకుాండునట్టల వాటిని త్తనకూడదనియు, వాటిని ముటె్కూడదనియు చెపెునని సర్ుముతో అనెను. 
ఆదికాండము 3:11 => అాందుకయన నీవు దిగాంబరివని నీకు తెలిపనవాడెవడు? నీవు త్తనకూడదని 
నేను నీకజ్ఞాపాంచిన వృక్షఫలములు త్తాంటివా? అని అడిగెను. 
ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్ామ్యట్ విని త్తనవదుని నేను నీకజ్ఞాపాంచిన 
వృక్షఫలములు త్తాంటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపాంపబడియుననది; ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుకు 
దినములనినయు దాని పాంట్ త్తాందువు; 
ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు త్తరిగి చేరువర్కు నీ ముఖప్ప చెమట్ కరిు ఆహార్ము త్తాందువు; 
ఏలయనగా నేలనుాండి నీవు తీయబడిత్తవి; నీవు మనేన గనుక త్తరిగి మనెననపోదువని చెపెును. 
ఆదికాండము 3:3 => అయ్యతే తోట్ మధ్ానునన చెట్టె ఫలములనుగూరిు దేవుడు మీరు 
చావకుాండునట్టల వాటిని త్తనకూడదనియు, వాటిని ముటె్కూడదనియు చెపెునని సర్ుముతో అనెను. 
ఆదికాండము 3:4 => అాందుకు సర్ుము మీరు చావనే చావరు; 
ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు త్తరిగి చేరువర్కు నీ ముఖప్ప చెమట్ కరిు ఆహార్ము త్తాందువు; 
ఏలయనగా నేలనుాండి నీవు తీయబడిత్తవి; నీవు మనేన గనుక త్తరిగి మనెననపోదువని చెపెును. 
ఆదికాండము 20:7 => కబటెి ఆ మనుష్యాని భార్ాను త్తరిగి అత్ని కపుగిాంచుము; అత్డు ప్రవకత, 
అత్డు నీ కొర్కు ప్రార్థనచేయును, నీవు బ్రదుకుదువు. నీవు ఆమెను అత్ని కపుగిాంచనియెడల నీవును 
నీవార్ాందరును నిశుయముగా చచెుదర్ని తెలిసికొనుమని సవపనమాందు అత్నితో చెపెును. 
సాంఖ్యాకాండము 26:65 => ఏలయనగా వారు నిశుయముగా అర్ణాములో చనిపోవుదుర్ని 
యెహోవా వారినిగూరిు సెలవిచెును. యెప్పనెన కుమ్యరుడైన కలేబును నూను కుమ్యరుడైన 
యెహోష్యవయు త్పు వారిలో ఒకాడైనను మిగిలియుాండలేదు. 
దివతీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సాంబాంధిాంచిన వాకాములను గైకొనకపోవుట్వలన 
వాటిని సిథర్పర్చనివాడు శాపగ్రస్తతడని చెపుగా ప్రజలాందరు ఆమేన్స్ అనవలెను. 
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1 సమూయేలు 14:39 => నా కుమ్యరుడైన యోనాత్నువలన కలిగినను వాడు త్పుక 
మర్ణమవునని ఇశ్రయేలీయులను ర్క్షిాంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను ప్రమ్యణము 
చేయుచునానననెను. అయ్యతే జనులాందరిలో అత్నికి ప్రతుాత్తర్మిచిునవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 
1 సమూయేలు 14:44 => అాందుకు సౌలు యోనాత్నా, నీవు అవశాముగా మర్ణమవుదువు, నేను 
ఒప్పుకొననియెడల దేవుడు నాకు గొపు అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 
1 సమూయేలు 20:31 => యెషషయ్య కుమ్యరుడు భూమిమీద బ్రదుకునాంత్ కలము నీకైనను నీ 
రాజామునకైనను సిథర్త్ కలుగదు గదా; కబటెి నీవు వర్తమ్యనము పాంప అత్నిని నా దగగర్కు 
ర్పుాంచుము, నిజముగా అత్డు మర్ణమునకరాుడని చెపెును. 
1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ త్ాండ్రి ఇాంటివారికాందరికిని మర్ణము 
నిశుయము అని చెపు 
1 రాజులు 2:37 => నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిద్రోను ఏరు వాగు దాట్టదువో ఆ దినమున నీవు 
చచుుట్ నిశుయమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ ప్రాణమునకు నీవే ఉత్తర్వాదివనగా 

1 రాజులు 2:42 => రాజు ష్టమీని పలువనాంపాంచి అత్నితో ఇట్లనెను నీవు ఏ దినమాందు 
బయలుదేరి ఏ సథలమునకైనను వెళ్లలదువో ఆ దినమున నీవు మర్ణమగుదువని నిశుయముగా 
తెలిసికొనవలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖాండిత్ముగా ఆజా ఇచిు నీచేత్ ప్రమ్యణము 
చేయ్యాంచిత్తని గదా? మరియు త్మరు సెలవిచిునదే మాంచిదని నీవు ఒప్పుకొాంటివి; 
య్యరిమయా 26:8 => జనులకాందరికిని ప్రకటిాంపవలెనని యెహోవా య్యరీమయాకు ఆజ్ఞాపాంచిన 
మ్యట్లనినటిని అత్డు పలికి చాలిాంచిన త్రువాత్ యాజకులును ప్రవకతలును జనులాందరును అత్ని 
పట్టెకొని నీవు మర్ణశిక్ష నాందక త్పుదు. 
యెహెజేాలు 3:18 => అవశాముగా నీవు మర్ణమవుదువని నేను దురామరుగనిగూరిు ఆజ ాఇయాగా 
నీవు అత్నిని హెచురిక చేయకయు, అత్డు జీవిాంచునట్టల త్న దురామర్గత్ను విడిచిపెటె్వలెనని వానిని 
హెచురిక చేయకయు నుాండినయెడల ఆ దురామరుగడు త్ను చేసిన దోషమునుబటెి మర్ణమవును గాని 
అత్ని ర్కతమునకు నినున ఉత్తర్వాదిగా ఎాంచుదును. 
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యెహెజేాలు 3:19 => అయ్యతే నీవు దురామరుగని హెచురిక చేయగా అత్డు త్న దురామర్గత్నుాండి 
దుష్క్రయలనుాండియు మర్లనియెడల అత్డు త్న దోషమునుబటెి మర్ణమవును గాని నీవు (ఆత్మను) 
త్పుాంచుకొాందువు. 
యెహెజేాలు 3:20 => మరియు నీత్తగలవాడు త్న నీత్తని విడిచి దురీనత్తని అనుసరిాంచినాందున నేను 
అత్ని ముాందర్ అభాాంత్ర్ము పెటె్గా అత్డు మర్ణమగును నీవు అత్నిని హెచురిక చేయనియెడల 
పూర్వము త్ను చేసిన నీత్త జ్ఞాపకమునకు రాకుాండ అత్డు త్న దోషమునుబటెి మర్ణమవును, 
అయ్యతే అత్ని ప్రాణవిషయములో నినున ఉత్తర్వాదిగా ఎాంచుదును. 
యెహెజేాలు 18:4 => మనుష్యాలాందరు నా వశములో ఉనానరు, త్ాండ్రులేమి కుమ్యరులేమి 
అాందరును నా వశములో ఉనానరు; పాపము చేయువాడెవడో వాడే మర్ణము నాందును. 
యెహెజేాలు 18:13 => అపుచిు వడిి ప్పచుుకొనుట్యు, లాభము చేపట్టెట్యు ఈ మొదలగు 
క్రయలు చేసినయెడల వాడు బ్రదుకునా? బ్రదుకడు, ఈ హేయక్రయలనిన చేసెను గనుక అవశాముగా 
వానికి మర్ణశిక్ష విధిాంపబడును, వాడు త్న ప్రాణమునకు త్నే ఉత్తర్వాదియగును. 
యెహెజేాలు 18:32 => మర్ణమునాందువాడు మర్ణమునాందుట్నుబటెి నేను సాంతోష్టాంచువాడను 
కను. కవున మీరు మనస్త్ త్రిప్పుకొనుడి అప్పుడు మీరు బ్రదుకుదురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా 
వాకుా. 
యెహెజేాలు 33:8 => దురామరుగడా, నీవు నిశుయముగా మర్ణము నాందుదువు అని దురామరుగనికి 
నేను సెలవియాగా, అత్డు త్న దురామర్గత్ను విడిచి జ్ఞగ్రత్తపడునట్టల నీవు ఆ దురామరుగనికి నా మ్యట్ 
తెలియజేయనియెడల ఆ దురామరుగడు త్న దోషమునుబటెి మర్ణము నాందును గాని అత్ని 
ప్రాణమునుగూరిు నినున విచార్ణ చేయుదును. 
యెహెజేాలు 33:14 => మరియు నిజముగా మర్ణము నాందుదువని దురామరుగనికి నేను 
సెలవియాగా అత్డు త్న పాపము విడిచి, నీత్త నాాయములను అనుసరిాంచుచు 
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ర్మమీయులకు 1:32 => ఇటెి కర్ాములను అభాసిాంచువారు మర్ణమునకు త్గినవారు అను దేవుని 
నాాయవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుాండియు, వాటిని చేయుచునానరు. ఇది మ్యత్రమే గాక వాటిని 
అభాసిాంచువారితో సాంతోషముగా సమమత్తాంచుచునానరు. 
ర్మమీయులకు 5:12 => ఇట్టలాండగా ఒక మనుష్యానిదావరా పాపమును పాపముదావరా మర్ణమును 
లోకములో ఏలాగు ప్రవేశిాంచెనో, ఆలాగుననే మనుష్యాలాందరు పాపము చేసినాందున మర్ణము 
అాందరికిని సాంప్రాపతమ్యయెను. 
ర్మమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధ్ర్మశాస్త్రము వచిునదనుక పాపము లోకములో ఉాండెను గాని 
ధ్ర్మశాస్త్రము లేనప్పుడు పాపము ఆర్మపాంపబడదు. 
ర్మమీయులకు 5:14 => అయ్యనను ఆదాము చేసిన అత్తక్రమమును బోలి పాపము చేయని 
వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వర్కు మర్ణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 
గురుతైయుాండెను, 
ర్మమీయులకు 5:15 => అయ్యతే అపరాధ్ము కలిగినట్టె కృపావర్ము కలుగలేదు. ఎట్లనగా ఒకని 
అపరాధ్మువలన అనేకులు చనిపోయ్యనయెడల మరియెకుావగా దేవుని కృపయు, యేస్తక్రీసతను ఒక 
మనుష్యాని కృపచేత్నైన దానమును అనేకులకు విసతరిాంచెను 

ర్మమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శిక్షావిధి కలిగినట్టె ఆ దానము 
కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుు ఒకా అపరాధ్మూలముగా వచిునదై శిక్షావిధికి కర్ణమ్యయెను; 
కృపావర్మైతే అనేకమైన అపరాధ్ముల మూలముగా వచిునదై మనుష్యాలు నీత్తమాంతులుగా 
తీర్ుబడుట్కు కర్ణమ్యయెను. 
ర్మమీయులకు 5:17 => మర్ణము ఒకని అపరాధ్మూలమున వచిునదై ఆ యొకనిదావరానే 
యేలినయెడల కృపాబాహుళ్ామును నీత్తదానమును పాందువారు జీవముగలవారై, మరి 
నిశుయముగా యేస్తక్రీసతను ఒకని దావరానే యేలుదురు. 
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ర్మమీయులకు 5:18 => కబటెి తీరుు ఒకా అపరాధ్మూలమున వచిునదై, మనుష్యాలకాందరికిని 
శిక్షావిధి కలుగుట్కు ఏలాగు కర్ణమ్యయెనో, ఆలాగే ఒకా ప్పణాకర్ామువలన కృపాదానము 
మనుష్యాలకాందరికిని జీవప్రదమైన నీత్త విధిాంపబడుట్కు కర్ణమ్యయెను. 
ర్మమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుష్యాని అవిధేయత్వలన అనేకులు పాప్పలుగా ఏలాగు 
చేయబడిర్మ, ఆలాగే ఒకని విధేయత్వలన అనేకులు నీత్తమాంతులుగా చేయబడుదురు. 
ర్మమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధ్ము విసతరిాంచునట్టల ధ్ర్మశాస్త్రము ప్రవేశిాంచెను. అయ్యనను 
పాపము మర్ణమును ఆధ్యర్ము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 
ర్మమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నిత్ాజీవము కలుగుట్కై, నీత్తదావరా కృపయు మన ప్రభువైన 
యేస్తక్రీస్తత మూలముగా ఏలునిమిత్తము పాపమెకాడ విసతరిాంచెనో అకాడ కృప అపరిమిత్ముగా 
విసతరిాంచెను. 
ర్మమీయులకు 6:16 => లోబడుట్కు దేనికి మిముమను మీరు దాస్తలుగా అపుగిాంచుకొాందుర్మ, అది 
చావు నిమిత్తముగా పాపమునకే గాని, నీత్త నిమిత్తముగా విధేయత్కే గాని దేనికి మీరు లోబడుదుర్మ 
దానికే దాస్తలగుదుర్ని మీరెరుగరా? 

ర్మమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుు జీత్ము మర్ణము, అయ్యతే దేవుని 
కృపావర్ము మన ప్రభువైన క్రీస్తతయేస్తనాందు నిత్ాజీవము. 
ర్మమీయులకు 7:10 => అప్పుడు జీవార్థమైన ఆజ ానాకు మర్ణార్థమైనట్టె కనబడెను. 
ర్మమీయులకు 7:11 => ఏలయనగా పాపము ఆజాను హేతువు చేసికొని ననున మోసప్పచిు దానిచేత్ 
ననున చాంపెను. 
ర్మమీయులకు 7:12 => కబటెి ధ్ర్మశాస్త్రము పరిశుదధమైనది, ఆజ ా కూడ పరిశుదధమైనదియు 
నీత్తగలదియు ఉత్తమమైనదియునై యుననది. 
ర్మమీయులకు 7:13 => ఉత్తమమైనది నాకు మర్ణకర్మ్యయెనా? అట్లనరాదు. అయ్యతే పాపము 
ఉత్తమమైన దాని మూలముగా నాకు మర్ణము కలుగజేయుచు, పాపము పాపమైనట్టె అగుపడు 
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నిమిత్తము, అనగా పాపము ఆజా మూలముగా అత్ాధిక పాపమగు నిమిత్తము, అది నాకు 
మర్ణకర్మ్యయెను. 
ర్మమీయులకు 8:2 => క్రీస్తతయేస్తనాందు జీవమునిచుు ఆత్మయొకా నియమము పాపమర్ణముల 
నియమమునుాండి ననున విడిపాంచెను. ఎట్లనగా ధ్ర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజ్ఞలకపోయెనో దానిని 
దేవుడు చేసెను. 
1 కొరిాందీయులకు 15:22 => ఆదామునాందు అాందరు ఏలాగు మృత్తపాందుచునానర్మ, ఆలాగుననే 
క్రీస్తతనాందు అాందరు బ్రదికిాంపబడుదురు. 
1 కొరిాందీయులకు 15:56 => మర్ణప్ప ములుల పాపము; పాపమునకునన బలము ధ్ర్మశాస్త్రమే. 
గలతీయులకు 3:10 => ధ్ర్మశాస్త్రము విధిాంచిన క్రయలకు సాంబాంధులాందరు శాపమునకు 
లోనైయునానరు. ఎాందుకనగా ధ్ర్మశాస్త్ర గ్రాంథమాందు వ్రాయబడిన విధులనినయు చేయుట్యాందు 
నిలుకడగా ఉాండని ప్రత్తవాడును శాపగ్రస్తతడు అని వ్రాయబడియుననది. 
ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధ్ములచేత్ను పాపములచేత్ను మీరు చచిునవారై యుాండగా, 
ఆయన మిముమను క్రీస్తతతో కూడ బ్రదికిాంచెను. 
ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమాండల సాంబాంధ్మైన అధిపత్తని, అనగా 
అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపాంచు శకితకి అధిపత్తని అనుసరిాంచి, యీ ప్రపాంచ ధ్ర్మము చొప్పున 
మునుప్ప నడుచుకొాంటిరి. 
ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమాందర్మును శరీర్ము యొకాయు మనస్త్ యొకాయు 
కోరికలను నెర్వేరుుకొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరిాంచి మునుప్ప ప్రవరితాంచుచు, కడమ 
వారివలెనే సవభావసిదధముగా దైవోగ్రత్కు పాత్రులమై యుాంటిమి. 
ఎఫెసీయులకు 2:4 => అయ్యనను దేవుడు కరుణాసాంపనునడై యుాండి, మనము మన 
అపరాధ్ములచేత్ చచిునవార్మై యుాండినప్పుడు సయ్యత్ము మనయెడల చూపన త్న మహా ప్రేమచేత్ 
మనలను క్రీస్తతతో కూడా బ్రదికిాంచెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత్ మీరు ర్క్షిాంపబడియునానరు. 
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ఎఫెసీయులకు 2:6 => క్రీస్తతయేస్తనాందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకర్ము దావరా అత్ాధికమైన 
త్న కృపామహదైశవర్ామును రాబోవు యుగములలో కనుపర్చు నిమిత్తము, 
ఎఫెసీయులకు 5:14 => అాందుచేత్ నిద్రాంచుచునన నీవు మేల్కాని మృతులలోనుాండి లెముమ, క్రీస్తత 
నీమీద ప్రకశిాంచునని ఆయన చెప్పుచునానడు. 
కొల్కస్యులకు 2:13 => మరియు అపరాధ్ములవలనను, శరీర్మాందు స్తననత్త 
పాందకయుాండుట్వలనను, మీరు మృతులై యుాండగా, 
1 త్తమోత్త 5:6 => స్తఖభోగములయాందు ప్రవరితాంచునది బ్రదుకుచుాండియు చచిునదై యుాండును. 
యాకోబు 1:15 => దురాశ గర్ుము ధ్రిాంచి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవమై మర్ణమును 
కనును. 
1 యోహాను 5:16 => సకల దురీణత్తయు పాపము; అయ్యతే మర్ణకర్ము కని పాపము కలదు. 
ప్రకట్న 2:11 => సాంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచునన మ్యట్ చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయ్యాంచువాడు 
రెాండవ మర్ణమువలన ఏ హానియు చెాందడు. 
ప్రకట్న 20:6 => ఈ మొదటి ప్పనరుత్థనములో పాలు గలవారు ధ్నుాలును పరిశుదుధలునై 
యుాందురు. ఇటెివారిమీద రెాండవ మర్ణమునకు అధికర్ము లేదు; వీరు దేవునికిని క్రీస్తతకును 
యాజకులై క్రీస్తతతో కూడ వెయ్యా సాంవత్్ర్ములు రాజాము చేయుదురు. 
ప్రకట్న 20:14 => మర్ణమును మృతుల లోకమును అగినగుాండములో పడవేయబడెను; ఈ 
అగినగుాండము రెాండవ మర్ణము. 
ప్రకట్న 21:8 => పరికివారును, అవిశావస్తలును, అసహుాలును, నర్హాంత్కులును, 
వాభిచారులును, మ్యాంత్రికులును, విగ్రహారాధ్కులును, అబదిధకులాందరును అగిన గాంధ్కములతో 
మాండు గుాండములో పాలుపాందుదురు; ఇది రెాండవ మర్ణము. 
ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని త్తను దినమున మీ కనునలు తెర్వబడుననియు, 
మీరు మాంచిచెడిలను ఎరిగినవారై దేవత్లవలె ఉాందుర్నియు దేవునికి తెలియునని స్త్రీతో చెపుగా 
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దివతీయోపదేశకాండము 29:19 => అటెి పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకాములను 
వినునప్పుడు, మదాముచేత్ దపు తీరుుకొనవలెనని నేను నా హృదయ కఠినామున నడుచుచుాండినను 
నాకు క్షేమము కలుగునని, నేను ఆశీరావదము నాందెదనని అనుకొనును. 
నాాయాధిపతులు 3:2 => ఇశ్రయేలీయుల త్ర్త్ర్ములవారికి, అనగా పూర్వము ఆ యుదధములను 
ఏ మ్యత్రమును చూడనివారికి యుదధముచేయ నేరుునట్టల యెహోవా ఉాండనిచిున జనములు ఇవి.  
2 రాజులు 1:4 => కగా యెహోవా సెలవిచుునదేమనగా నీవెకిాన మాంచము మీదనుాండి 
దిగిరాకుాండ నీవు నిశుయముగా మర్ణమవుదువు అని ఏలీయా వారితో చెపు వెళిలపోయెను. 
2 రాజులు 8:10 => అప్పుడు ఎలీష్క నీవు అత్నియొదుకు పోయ్య నిశుయముగా నీకు సవసథత్ 
కలుగవచుునని చెప్పుము. అయ్యనపుటికిని అత్నికి అవశాముగ మర్ణము సాంభవిాంచునని యెహోవా 
నాకు తెలియజేసెనని పలికి 

కీర్తనలు 115:12 => యెహోవా మముమను మర్చిపోలేదు ఆయన మముమ నాశీర్వదిాంచును ఆయన 
ఇశ్రయేలీయుల నాశీర్వదిాంచును అహర్మను వాంశస్తథలనాశీర్వదిాంచును 

హోషేయ 13:1 => ఎఫ్రాయ్యము మ్యట్లాడినప్పుడు భయము కలిగెను; అత్డు ఇశ్రయేలువారిలో 
త్నున గొపు చేసికొనెను; త్రువాత్ బయలుదేవత్నుబటెి అపరాధియై అత్డు నాశనమొాందెను. 

వచనము 18 

మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒాంట్రిగా నుాండుట్ మాంచిది కదు; వానికి స్కటియైన 
సహాయమును వానికొర్కు చేయుదుననుకొనెను. 

 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు త్ను చేసినది యావతుతను చూచినప్పుడు అది చాలమాంచిదిగ 
నుాండెను. అసతమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆర్వ దినమ్యయెను. 
ఆదికాండము 3:12 => అాందుకు ఆదాము నాతో నుాండుట్కు నీవు నాకిచిున ఈ స్త్రీయే ఆ 
వృక్షఫలములు కొనిన నాకియాగా నేను త్తాంటిననెను. 
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రూతు 3:1 => ఆమె అత్తయైన నయోమి నా కుమ్యరీ, నీకు మేలు కలుగునట్టల నేను నీ కొర్కు 
విశ్రాంత్త విచారిాంపవలసిన దానను గదా. 
స్కమెత్లు 18:22 => భార్ా దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటెివాడు యెహోవావలన అనుగ్రహము 
పాందినవాడు. 
ప్రసాంగి 4:9 => ఇదురి కషెముచేత్ ఉభయులకు మాంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒాంటిగాడై 
యుాండుట్కాంట్ట ఇదురు కూడియుాండుట్ మేలు. 
ప్రసాంగి 4:10 => వారు పడిపోయ్యనను ఒకడు త్నతోడివానిని లేవనెతుతను; అయ్యతే ఒాంట్రిగాడు 
పడిపోయ్యనయెడల వానికి శ్రమయే కలుగును, వాని లేవనెతుతవాడు లేకపోవును. 
ప్రసాంగి 4:11 => ఇదురు కలిసి పాండుకొనినయెడల వారికి వెటె్ కలుగును; ఒాంట్రిగానికి వెటె్ 
ఏలాగు ప్పట్టెను? 

ప్రసాంగి 4:12 => ఒాంట్రియగు నకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదురు కూడి వాని 
నెదిరిాంపగలరు, మూడు పేట్ల త్రాడు త్వర్గా తెగిపోదు గదా? 

1 కొరిాందీయులకు 7:36 => అయ్యతే ఒకని కుమ్యరెతకు ఈడు మిాంచిపోయ్యన యెడలను, ఆమెకు 
వివాహము చేయవలసివచిున యెడలను, ఆమెకు వివాహము చేయకపోవుట్ యోగామైనది కదని 
ఒకడు త్లాంచినయెడలను, అత్డు త్న ఇషెము చొప్పున పెాండిల చేయవచుును; అాందులో పాపము 
లేదు, ఆమె పెాండిల చేసికొనవచుును 

ఆదికాండము 3:12 => అాందుకు ఆదాము నాతో నుాండుట్కు నీవు నాకిచిున ఈ స్త్రీయే ఆ 
వృక్షఫలములు కొనిన నాకియాగా నేను త్తాంటిననెను. 
1 కొరిాందీయులకు 11:7 => ప్పరుష్యడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునానడు గనుక 
త్లమీద ముస్తకు వేసికొనకూడదు గాని స్త్రీ ప్పరుష్యని మహిమయైయుననది. 
1 కొరిాందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా స్త్రీ ప్పరుష్యనినుాండి కలిగెనే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీనుాండి 
కలుగలేదు. 
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1 కొరిాందీయులకు 11:9 => మరియు స్త్రీ ప్పరుష్యనికొర్కే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీకొర్కు 
సృష్టెాంపబడలేదు. 
1 కొరిాందీయులకు 11:10 => ఇాందువలన దేవదూత్లనుబటెి అధికర్ సూచన స్త్రీకి త్లమీద 
ఉాండవలెను. 
1 కొరిాందీయులకు 11:11 => అయ్యతే ప్రభువునాందు స్త్రీకి వేరుగా ప్పరుష్యడు లేడు ప్పరుష్యనికి 
వేరుగా స్త్రీలేదు. 
1 కొరిాందీయులకు 11:12 => స్త్రీ ప్పరుష్యనినుాండి ఏలాగు కలిగెనో ఆలాగే ప్పరుష్యడు స్త్రీ 
మూలముగా కలిగెను, గాని సమసతమైనవి దేవుని మూలముగా కలిగియుననవి. 
1 త్తమోత్త 2:11 => స్త్రీలు మౌనముగా ఉాండి, సాంపూర్ణ విధేయత్తో నేరుుకొనవలెను. 
1 త్తమోత్త 2:12 => స్త్రీ మౌనముగా ఉాండవలసినదేగాని, ఉపదేశిాంచుట్కైనను, ప్పరుష్యని మీద అధి 
కర్ము చేయుట్కైనను ఆమెకు సెలవియాను. 
1 త్తమోత్త 2:13 => మొదట్ ఆదామును త్రువాత్ హవవయును నిరిమాంపబడిరి కరా? 

1 పేతురు 3:7 => అట్టవలెనే ప్పరుష్యలారా, జీవమను కృపావర్ములో మీ భార్ాలు మీతో 
పాలివారైయునానర్ని యెరిగి, యెకుావ బలహీనమైన ఘట్మని భార్ాను సనామనిాంచి, మీ ప్రార్థనలకు 
అభాాంత్ర్ము కలుగకుాండునట్టల, జ్ఞానము చొప్పున వారితో కప్పర్ము చేయుడి 

ఆదికాండము 2:20 => అప్పుడు ఆదాము సమసత పశువులకును ఆకశ పక్షులకును సమసత 
భూజాంతువులకును పేరులు పెట్టెను. అయ్యనను ఆదామునకు స్కటియైన సహాయము అత్నికి 
లేకపోయెను. 
ఆదికాండము 4:19 => లెమెకు ఇదురు స్త్రీలను పెాండిల చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా 
రెాండవదాని పేరు సిలాల. 
కీర్తనలు 115:12 => యెహోవా మముమను మర్చిపోలేదు ఆయన మముమ నాశీర్వదిాంచును ఆయన 
ఇశ్రయేలీయుల నాశీర్వదిాంచును అహర్మను వాంశస్తథలనాశీర్వదిాంచును 
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ప్రసాంగి 4:8 => ఒాంట్రిగానునన ఒకడు కలడు, అత్నికి జత్గాడు లేడు కుమ్యరుడు లేడు 
సహోదరుడు లేడు; అయ్యనను అత్డు ఎడతెగక కషెపడును; అత్ని కనున ఐశవర్ాముచేత్ 
త్ృపతపాందదు, అత్డు స్తఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమిత్తము కషెపడుచునాననని అనుకొనడు; 
ఇదియు వార్థమైనదై బహు చిాంత్ కలిగిాంచును. 
మలాకీ 2:14 => అది ఎాందుకని మీర్డుగగా, యౌవన కలమాందు నీవు పెాండిల చేసికొని 
అనాాయముగా విసరిజాంచిన నీ భార్ా పక్షమున యెహోవా స్కక్షియాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 
నిబాంధ్నకు పాత్రురాలు గదా, నీ పెాండిల భార్ా గదా. 
మత్తయ్య 19:10 => ఆయన శిష్యాలు భారాాభర్తలకుాండు సాంబాంధ్ము ఇటెిదైతే పెాండిల చేసికొనుట్ 
యుకతము కదని ఆయనతో చెపురి. 
యోహాను 2:1 => మూడవ దినమున గలిలయలోని కనా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 
1 కొరిాందీయులకు 11:9 => మరియు స్త్రీ ప్పరుష్యనికొర్కే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీకొర్కు 
సృష్టెాంపబడలేదు. 
1 త్తమోత్త 2:13 => మొదట్ ఆదామును త్రువాత్ హవవయును నిరిమాంపబడిరి కరా? 

వచనము 19 

దేవుడైన యెహోవా ప్రత్త భూజాంతువును ప్రత్త ఆకశపక్షిని నేలనుాండి నిరిమాంచి, ఆదాము వాటికి ఏ 
పేరు పెట్టనెో చూచుట్కు అత్నియొదుకు వాటిని ర్పుాంచెను. జీవముగల ప్రత్తదానికి ఆదాము ఏ పేరు 

పెట్టనెో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 
 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలిాంచువాటిని జలములు సమృదిధగా ప్పటెిాంచును 
గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 
ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జ్ఞత్త ప్రకర్ము జలములు సమృదిధగా 
ప్పటెిాంచిన మహా మత్్యములను, జీవముకలిగి చలిాంచువాటిననినటిని, దాని దాని జ్ఞత్త ప్రకర్ము 
రెకాలుగల ప్రత్త పక్షిని సృజాంచెను. అది మాంచిదని దేవుడు చూచెను. 
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ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలిాంచి అభివృదిధపాంది సముద్ర జలములలో నిాండి 
యుాండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద విసతరిాంచునుగాకనియు, వాటిని ఆశీర్వదిాంచెను. 
ఆదికాండము 1:23 => అసతమయమును ఉదయమును కలుగగా అయ్యదవ దినమ్యయెను. 
ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జ్ఞత్త ప్రకర్ము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 
జ్ఞత్త ప్రకర్ము పశువులను ప్పరుగులను అడవి జాంతువులను భూమి ప్పటెిాంచుగాకని పలికెను; ఆ 
ప్రకర్మ్యయెను. 
ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జ్ఞతుల ప్రకర్ము అడవి జాంతువులను, ఆ యా జ్ఞతుల 
ప్రకర్ము పశువులను, ఆ యా జ్ఞతుల ప్రకర్ము నేలను ప్రాకు ప్రత్త ప్పరుగును చేసెను. అది 
మాంచిదని దేవుడు చూచెను. 
ఆదికాండము 2:22 => త్రువాత్ దేవుడైన యెహోవా త్ను ఆదామునుాండి తీసిన ప్రకాట్టముకను 
స్త్రీనిగా నిరిమాంచి ఆమెను ఆదాము నదుకు తీసికొనివచెును. 
ఆదికాండము 2:23 => అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 
మ్యాంసములో మ్యాంసము ఇది నరునిలోనుాండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 
ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవరూపమాందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; 
వారు సముద్రప్ప చేపలను ఆకశ పక్షులను పశువులను సమసత భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రత్త 
జాంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 
ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిాంచెను; ఎట్లనగా మీరు ఫలిాంచి అభివృదిధపాంది 
విసతరిాంచి భూమిని నిాండిాంచి దానిని లోపర్చుకొనుడి; సముద్రప్ప చేపలను ఆకశ పక్షులను 
భూమిమీద ప్రాకు ప్రత్త జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెును. 
ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బ్రదికిాంచి యుాంచుకొనుట్కై వాటి వాటి జ్ఞతుల ప్రకర్ము 
పక్షులలోను, వాటి వాటి జ్ఞతుల ప్రకర్ము జాంతువులలోను, వాటి వాటి జ్ఞతుల ప్రకర్ము నేలను 
ప్రాకువాట్నినటిలోను, ప్రత్త జ్ఞత్తలో రెాండేసి చొప్పున నీయొదుకు అవి వచుును. 
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ఆదికాండము 9:2 => మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జాంతువులనినటికిని ఆకశపక్షులనినటికిని 
నేలమీద ప్రాకు ప్రత్త ప్పరుగుకును సముద్రప్ప చేపలనినటికిని కలుగును; అవి మీచేత్తకపుగిాంపబడి 
యుననవి. 
కీర్తనలు 8:4 => నీవు మనుష్యాని జ్ఞాపకము చేసికొనుట్కు వాడేపాటివాడు? నీవు నర్ప్పత్రుని 
దరిశాంచుట్కు వాడేపాటివాడు? 

కీర్తనలు 8:5 => దేవునికాంట్ట వానిని కొాంచెము త్కుావవానిగా చేసియునానవు. మహిమ్య 
ప్రభావములతో వానికి కిరీట్ము ధ్రిాంపజేసియునానవు. 
కీర్తనలు 8:6 => నీచేత్తపనులమీద వానికి అధికర్మిచిుయునానవు. 
కీర్తనలు 8:7 => గొఱఱలనినటిని, ఎడలననినటిని అడవి మృగములను ఆకశపక్షులను సముద్ర 
మత్్యములను 

కీర్తనలు 8:8 => సముద్రమ్యర్గములలో సాంచరిాంచువాటి ననినటిని వాని పాదములక్రాంద నీవు 
ఉాంచియునానవు. 
ఆదికాండము 2:15 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోట్ను 
సేదాపర్చుట్కును దాని కచుట్కును దానిలో ఉాంచెను. 
ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జ్ఞతుల ప్రకర్ము అడవి జాంతువులను, ఆ యా జ్ఞతుల 
ప్రకర్ము పశువులను, ఆ యా జ్ఞతుల ప్రకర్ము నేలను ప్రాకు ప్రత్త ప్పరుగును చేసెను. అది 
మాంచిదని దేవుడు చూచెను. 
ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జత్జత్లుగా ఓడలో నునన నోవహు నదుకు చేరెను. 
కీర్తనలు 50:10 => అడవిమృగములనినయు వేయ్యకొాండలమీది పశువులనినయు నావేగదా 

వచనము 20 

అప్పుడు ఆదాము సమసత పశువులకును ఆకశ పక్షులకును సమసత భూజాంతువులకును పేరులు 
పెట్టనెు. అయ్యనను ఆదామునకు స్కటియైన సహాయము అత్నికి లేకపోయెను. 
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ఆదికాండము 2:18 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒాంట్రిగా నుాండుట్ మాంచిది కదు; 
వానికి స్కటియైన సహాయమును వానికొర్కు చేయుదుననుకొనెను. 
ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జ్ఞతుల ప్రకర్ము అడవి జాంతువులను, ఆ యా జ్ఞతుల 
ప్రకర్ము పశువులను, ఆ యా జ్ఞతుల ప్రకర్ము నేలను ప్రాకు ప్రత్త ప్పరుగును చేసెను. అది 
మాంచిదని దేవుడు చూచెను. 
ఆదికాండము 3:12 => అాందుకు ఆదాము నాతో నుాండుట్కు నీవు నాకిచిున ఈ స్త్రీయే ఆ 
వృక్షఫలములు కొనిన నాకియాగా నేను త్తాంటిననెను. 
ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము త్న భార్ాకు హవవ అని పేరు పెట్టెను. ఏలయనగా ఆమె 
జీవముగల ప్రత్తవానికిని త్లిల. 
కీర్తనలు 8:7 => గొఱఱలనినటిని, ఎడలననినటిని అడవి మృగములను ఆకశపక్షులను సముద్ర 
మత్్యములను 

మలాకీ 2:15 => కొాంచెముగానైనను దైవాత్మనాందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 
చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత్ సాంత్త్త నాందవలెనని అత్డు యత్నము చేసెను గదా; కగా 
మిముమను మీరే జ్ఞగ్రత్త చేసికొని, యౌవనమున పెాండిల చేసికొనిన మీ భార్ాల విషయములో 
విశావసఘాత్కులుగా ఉాండకుడి. 
మ్యరుా 10:6 => సృషె్కయదినుాండి (దేవుడు) వారిని ప్పరుష్యనిగాను స్త్రీనిగాను కలుగజేసెను. 
1 కొరిాందీయులకు 11:9 => మరియు స్త్రీ ప్పరుష్యనికొర్కే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీకొర్కు 
సృష్టెాంపబడలేదు. 

వచనము 21 

అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిద్ర కలుగజేసి అత్డు నిద్రాంచినప్పుడు అత్ని 
ప్రకాట్టముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోట్టను మ్యాంసముతో పూడిువేసెను. 
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ఆదికాండము 15:12 => ప్రొదుు గ్రాంకబోయ్యనప్పుడు అబ్రామునకు గాఢనిద్ర పట్టెను. 
భయాంకర్మైన కటిక చీకటి అత్ని కమమగా  
1 సమూయేలు 26:12 => సౌలు త్లగడ దగగర్నునన యీట్టను నీళ్లబుడిిని తీసికొని వారిదురు 
వెళిలపోయ్యరి. యెహోవా చేత్ వారికాందరికి గాఢనిద్ర కలుగగా వారిలో ఎవడును నిద్ర మేలుకొనలేదు, 
ఎవడును వచిునవారిని చూడలేదు, జరిగినదాని గురుతపటెిన వాడొకడును లేడు. 
యోబు 4:13 => గాఢనిద్ర మనుష్యాలకు వచుు సమయమున రాత్రి కలలవలన ప్పట్టె త్లాంప్పలలో 
అది కలిగెను. 
యోబు 33:15 => మాంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిద్ర పట్టెనప్పుడు కలలో రాత్రి కలుగు 
సవపనములలో 

స్కమెత్లు 19:15 => సోమరిత్నము గాఢనిద్రలో పడవేయును సోమరివాడు పస్తత పడియుాండును. 
దానియేలు 8:18 => అత్డు నాతో మ్యట్లాడుచుాండగా నేను గాఢనిద్ర పటెినవాడనై నేలను 
స్కషె్కాంగపడిత్తని గనుక అత్డు ననున పట్టెకొని లేవనెత్తత నిలువబెట్టెను.  
ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు త్న సవరూపమాందు నరుని సృజాంచెను; దేవుని సవరూపమాందు వాని 
సృజాంచెను; స్త్రీనిగాను ప్పరుష్యనిగాను వారిని సృజాంచెను. 
దానియేలు 10:9 => నేను అత్ని మ్యట్లు విాంటిని; అత్ని మ్యట్లు విని నేను నేలను స్కషె్కాంగపడి 
గాఢనిద్ర పాందినవాడనైత్తని. 
మత్తయ్య 19:5 => ఇాందు నిమిత్తము ప్పరుష్యడు త్లిదాండ్రులను విడిచి త్న భార్ాను హతుతకొనును, 
వారిదురును ఏకశరీర్ముగా ఉాందుర్ని చెపెుననియు మీరు చదువలేదా? 

1 కొరిాందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా స్త్రీ ప్పరుష్యనినుాండి కలిగెనే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీనుాండి 
కలుగలేదు. 
ఎఫెసీయులకు 5:28 => అట్టవలెనే ప్పరుష్యలు కూడ త్మ సొాంత్ శరీర్ములనువలె త్మ భార్ాలను 
ప్రేమిాంపబదుధలై యునానరు. త్న భార్ాను ప్రేమిాంచువాడు త్నున ప్రేమిాంచుకొనుచునానడు. 
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హెబ్రీయులకు 13:4 => వివాహము అనిన విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుప్ప 
నిషాలమషమైనదిగాను ఉాండవలెను; వేశాాసాంగులకును వాభిచారులకును దేవుడు తీరుు తీరుును. 

వచనము 22 

త్రువాత్ దేవుడైన యెహోవా త్ను ఆదామునుాండి తీసిన ప్రకాట్టముకను స్త్రీనిగా నిరిమాంచి ఆమెను 
ఆదాము నదుకు తీసికొనివచెును. 

 

కీర్తనలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల కటెిాంచనియెడల దాని కట్టెవారి ప్రయాసము వార్థమే. 
యెహోవా పటె్ణమును కపాడనియెడల దాని కవలికయువారు మేలుకొనియుాండుట్ వార్థమే.  
1 త్తమోత్త 2:13 => మొదట్ ఆదామును త్రువాత్ హవవయును నిరిమాంపబడిరి కరా? 

ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా ప్రత్త భూజాంతువును ప్రత్త ఆకశపక్షిని నేలనుాండి 
నిరిమాంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టెనో చూచుట్కు అత్నియొదుకు వాటిని ర్పుాంచెను. జీవముగల 
ప్రత్తదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టెనో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 
స్కమెత్లు 18:22 => భార్ా దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటెివాడు యెహోవావలన అనుగ్రహము 
పాందినవాడు. 
స్కమెత్లు 19:14 => గృహమును విత్తమును పత్రులిచిున స్కవసథయము స్తబుదిధగల భార్ా యెహోవా 
యొకా దానము. 
హెబ్రీయులకు 13:4 => వివాహము అనిన విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుప్ప 
నిషాలమషమైనదిగాను ఉాండవలెను; వేశాాసాంగులకును వాభిచారులకును దేవుడు తీరుు తీరుును. 
ఆదికాండము 3:12 => అాందుకు ఆదాము నాతో నుాండుట్కు నీవు నాకిచిున ఈ స్త్రీయే ఆ 
వృక్షఫలములు కొనిన నాకియాగా నేను త్తాంటిననెను. 
ఆదికాండము 24:44 => నీవు త్రాగుము నీ ఒాంట్టలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెప్పునో 
ఆమెయే నా యజమ్యనుని కుమ్యరునికి యెహోవా నియమిాంచిన పలలయై యుాండును గాకని 
మనవిచేసికొాంటిని. 
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ఆదికాండము 24:67 => ఇస్క్కు త్లిలయైన శారా గుడార్ములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అట్టల 
అత్డు రిబాాను పరిగ్రహిాంపగా ఆమె అత్నికి భార్ా ఆయెను; అత్డు ఆమెను ప్రేమిాంచెను. అప్పుడు 
ఇస్క్కు త్న త్లిల విషయమై దుుఃఖనివార్ణ పాందెను. 
1 కొరిాందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా స్త్రీ ప్పరుష్యనినుాండి కలిగెనే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీనుాండి 
కలుగలేదు. 

వచనము 23 

అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా మ్యాంసములో మ్యాంసము ఇది 
నరునిలోనుాండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

 

ఆదికాండము 29:14 => అప్పుడు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మ్యాంసమునై 
యునానవు అనెను. అత్డు నెల దినములు అత్నియొదు నివసిాంచిన త్రువాత్ 

నాాయాధిపతులు 9:2 => మీరు దయచేసి షెకెము యజమ్యనులాందరు వినునట్టల వారితో మ్యట్లాడి 
మీకేది మాంచిది? యెరుబెయలు యొకా కుమ్యరులైన డెబెదిమాంది మనుష్యాలాందరు మిముమను 
ఏలుట్ మాంచిదా? ఒకా మనుష్యాడు మిముమను ఏలుట్ మాంచిదా? నేను మీ ర్కతసాంబాంధినని 
జ్ఞాపకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 
2 సమూయేలు 5:1 => ఇశ్రయేలువారి సకల గోత్రములవారు హెబ్రోనులో దావీదునదుకు వచిు 
చిత్తగిాంచుము; మేము నీ ఎముకనాంటినవార్ము ర్కతసాంబాంధులము; 
2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమ్యశాయొదుకు దూత్లను పాంపనీవు నాకు ఎముక నాంటిన 
బాంధువుడవు మ్యాంసము నాంటిన బాంధువుడవు కవా? యోవాబునకు బదులు నినున సైనాాధిపత్తగా 
నేను ఖ్యయ పర్చనియెడల దేవుడు గొపు అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెప్పుడనెను. 
ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము క్రీస్తత శరీర్మునకు అవయవములమై యునానము గనుక అలాగే 
క్రీస్తతకూడ సాంఘమును పోష్టాంచి సాంర్క్షిాంచుచునానడు. 
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ఆదికాండము 2:24 => కబటెి ప్పరుష్యడు త్న త్ాండ్రిని త్న త్లిలని విడిచి త్న భార్ాను 
హతుతకొనును; వారు ఏక శరీర్మైయుాందురు. 
1 కొరిాందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా స్త్రీ ప్పరుష్యనినుాండి కలిగెనే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీనుాండి 
కలుగలేదు. 
1 కొరిాందీయులకు 11:9 => మరియు స్త్రీ ప్పరుష్యనికొర్కే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీకొర్కు 
సృష్టెాంపబడలేదు. 
1 కొరిాందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా స్త్రీ ప్పరుష్యనినుాండి కలిగెనే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీనుాండి 
కలుగలేదు. 
ఆదికాండము 2:19 => దేవుడైన యెహోవా ప్రత్త భూజాంతువును ప్రత్త ఆకశపక్షిని నేలనుాండి 
నిరిమాంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టెనో చూచుట్కు అత్నియొదుకు వాటిని ర్పుాంచెను. జీవముగల 
ప్రత్తదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టెనో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 
ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము త్న భార్ాకు హవవ అని పేరు పెట్టెను. ఏలయనగా ఆమె 
జీవముగల ప్రత్తవానికిని త్లిల. 
ఆదికాండము 5:2 => మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజాంచి వారు సృజాంచబడిన దినమున 
వారిని ఆశీర్వదిాంచి వారికి నరులని పేరు పెట్టెను. 
2 సమూయేలు 19:12 => మీరు నాకు ఎముక నాంటినటెియు మ్యాంసము నాంటినటెియు 
సహోదరులైయుాండగా రాజును తోడుకొని రాకుాండ మీరెాందుకు ఆలసాము చేయుచునానర్ని 
యూదావారి పెదులతో చెప్పుమని ఆజ ాఇచెును. 
ర్మమీయులకు 7:2 => భర్తగల స్త్రీ, భర్త బ్రదికియుననాంత్వర్కే ధ్ర్మశాస్త్రమువలన అత్నికి బదుధరాలు 
గాని, భర్త చనిపోయ్యనయెడల భర్త విషయమైన ధ్ర్మశాస్త్రమునుాండి ఆమె విడుదలపాందును. 
కొల్కస్యులకు 3:19 => భర్తలారా, మీ భార్ాలను ప్రేమిాంచుడి, వారిని నిషి్యర్పెటె్కుడి. 
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1 పేతురు 3:7 => అట్టవలెనే ప్పరుష్యలారా, జీవమను కృపావర్ములో మీ భార్ాలు మీతో 
పాలివారైయునానర్ని యెరిగి, యెకుావ బలహీనమైన ఘట్మని భార్ాను సనామనిాంచి, మీ ప్రార్థనలకు 
అభాాంత్ర్ము కలుగకుాండునట్టల, జ్ఞానము చొప్పున వారితో కప్పర్ము చేయుడి 

వచనము 24 

కబటిె ప్పరుష్యడు త్న త్ాండ్రిని త్న త్లిలని విడిచి త్న భార్ాను హతుతకొనును; వారు ఏక 
శరీర్మైయుాందురు. 

 

ఆదికాండము 24:58 => రిబాాను పలిచి ఈ మనుష్యానితోకూడ వెళ్లలదవా అని ఆమె నడిగినప్పుడు 
వెళ్లలదననెను. 
ఆదికాండము 24:59 => కబటెి వారు త్మ సహోదరియైన రిబాాను ఆమె దాదిని అబ్రాహాము 
సేవకుని అత్నితో వచిున మనుష్యాలను స్కగనాంపనప్పుడు 

ఆదికాండము 31:14 => అాందుకు రాహేలును లేయాయు య్యాంక మ్య త్ాండ్రి య్యాంట్ మ్యకు 
పాలుపాంప్పలెకాడివి? అత్డు మముమను అనుాలుగా చూచుట్ లేదా? 

ఆదికాండము 31:15 => అత్డు మముమను అమిమవేసి, మ్యకు రావలసిన ద్రవామును బొతుతగా 
త్తనివేసెను. 
కీర్తనలు 45:10 => కుమ్యరీ, ఆలకిాంచుము ఆలోచిాంచి చెవియొగుగము నీ సవజనమును నీ త్ాండ్రి 
య్యాంటిని మరువుము 

లేవీయకాండము 22:12 => యాజకుని కుమ్యరెత అనుానికియాబడినయెడల ఆమె ప్రత్తష్టిత్మైన 
వాటిలో ప్రత్తషి్కర్ుణమును త్తనకూడదు. 
లేవీయకాండము 22:13 => యాజకుని కుమ్యరెతలలో విధ్వరాలేకని విడనాడబడినదే కని 
సాంత్నము లేనియెడల ఆమె త్న బాలామాందువలె త్న త్ాండ్రి య్యాంటికి త్తరిగి చేరి త్న త్ాండ్రి 
ఆహార్మును త్తనవచుును గాని అనుాడెవడును దాని త్తనకూడదు. 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  ఆదికాండము అధ్యా. 2 

Page 63 of 71 

దివతీయోపదేశకాండము 4:4 => మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుతకొనిన మీర్ాందరును నేటివర్కు 
సజీవులై యునానరు. 
దివతీయోపదేశకాండము 10:20 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవిాంచి 
ఆయనను హతుతకొని ఆయన నామమున ప్రమ్యణము చేయవలెను. 
యెహోష్యవ 23:8 => మీరు నేటివర్కు చేసినట్టల మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుతకొని యుాండవలెను. 
కీర్తనలు 45:10 => కుమ్యరీ, ఆలకిాంచుము ఆలోచిాంచి చెవియొగుగము నీ సవజనమును నీ త్ాండ్రి 
య్యాంటిని మరువుము 

స్కమెత్లు 12:4 => యోగుారాలు త్న పెనిమిటికి కిరీట్ము సిగుగ తెచుునది వాని యెముకలకు 
కుళ్లల. 
స్కమెత్లు 31:10 => గుణవత్తయైన భార్ా దొరుకుట్ అరుదు అటెిది ముత్ాముకాంట్ట 
అమూలామైనది. 
అపోసతలుల కర్ాములు 11:23 => అత్డు వచిు దేవుని కృపను చూచి సాంతోష్టాంచి, ప్రభువును 
సిథర్హృదయముతో హతుతకొనవలెనని అాందరిని హెచురిాంచెను. 
మలాకీ 2:14 => అది ఎాందుకని మీర్డుగగా, యౌవన కలమాందు నీవు పెాండిల చేసికొని 
అనాాయముగా విసరిజాంచిన నీ భార్ా పక్షమున యెహోవా స్కక్షియాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 
నిబాంధ్నకు పాత్రురాలు గదా, నీ పెాండిల భార్ా గదా. 
మలాకీ 2:15 => కొాంచెముగానైనను దైవాత్మనాందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 
చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత్ సాంత్త్త నాందవలెనని అత్డు యత్నము చేసెను గదా; కగా 
మిముమను మీరే జ్ఞగ్రత్త చేసికొని, యౌవనమున పెాండిల చేసికొనిన మీ భార్ాల విషయములో 
విశావసఘాత్కులుగా ఉాండకుడి. 
మలాకీ 2:16 => భార్ాను పరిత్ాజాంచుట్ నాకు అసహామైన క్రయ యని ఇశ్రయేలీయుల దేవుడగు 
యెహోవా సెలవిచుుచునానడు. మరియు ఒకడు త్న వస్త్రములను బలాత్ార్ముతో నిాంప్పట్ నా 
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కసహామని సైనాములకు అధిపత్తయగు యెహోవా సెలవిచుుచునానడు; కబటెి మీ మనస్త్లను 
కచుకొనుడి, విశావసఘాత్కులు కకుడి.  
మత్తయ్య 19:3 => పరిసయుాలు ఆయనను శోధిాంపవలెనని ఆయనయొదుకు వచిుఏ 
హేతువుచేత్నైనను ప్పరుష్యడు త్న భార్ాను విడనాడుట్ నాాయమ్య? అని అడుగగా 

మత్తయ్య 19:4 => ఆయన సృజాంచినవాడు ఆదినుాండి వారిని ప్పరుష్యనిగాను స్త్రీనిగాను 
సృజాంచెననియు 

మత్తయ్య 19:5 => ఇాందు నిమిత్తము ప్పరుష్యడు త్లిదాండ్రులను విడిచి త్న భార్ాను హతుతకొనును, 
వారిదురును ఏకశరీర్ముగా ఉాందుర్ని చెపెుననియు మీరు చదువలేదా? 

మత్తయ్య 19:6 => కబటెి వారికను ఇదురు కక ఏక శరీర్ముగా ఉనానరు గనుక దేవుడు 
జత్పర్చినవారిని మనుష్యాడు వేరుపర్చకూడదని చెపెును. 
మత్తయ్య 19:7 => అాందుకు వారు ఆలాగైతే పరిత్ాగ పత్రికనిచిు ఆమెను విడనాడుమని మోషే 
యెాందుకు ఆజ్ఞాపాంచెనని వారాయనను అడుగగా 

మత్తయ్య 19:8 => ఆయనమీ హృదయకఠినామునుబటెి మీ భార్ాలను విడనాడ మోషే సెలవిచెును, 
గాని ఆదినుాండి ఆలాగు జరుగలేదు. 
మత్తయ్య 19:9 => మరియు వాభిచార్ము నిమిత్తమే త్పు త్న భార్ాను విడనాడి మరియొకతెను 
పెాండిల చేసికొనువాడు వాభిచార్ము చేయుచునానడనియు, విడనాడబడినదానిని పెాండిల చేసికొనువాడు 
వాభిచార్ము చేయుచునానడనియు మీతో చెప్పుచునాననని వారితోననెను. 
మ్యరుా 10:6 => సృషె్కయదినుాండి (దేవుడు) వారిని ప్పరుష్యనిగాను స్త్రీనిగాను కలుగజేసెను. 
మ్యరుా 10:7 => ఈ హేతువుచేత్ ప్పరుష్యడు త్న త్లిదాండ్రులను విడిచిపెటెి త్న భార్ాను 
హతుతకొనును; 
మ్యరుా 10:8 => వారిదురు ఏకశరీర్మై యుాందురు, గనుక వారిక ఇదురుగా నుాండక 
యేకశరీర్ముగా నుాందురు. 
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మ్యరుా 10:9 => కబటెి దేవుడు జత్పర్చిన వారిని మనుష్యాడు వేరుపర్చకూడదని వారితో 
చెపెును. 
మ్యరుా 10:10 => ఇాంటికి వచిు శిష్యాలు ఈ సాంగత్తనిగూరిు ఆయనను మర్ల నడిగిరి. 
మ్యరుా 10:11 => అాందుకయన త్న భార్ాను విడనాడి మరియొకతెను పెాండిల చేసికొనువాడు త్ను 
విడనాడిన ఆమె విషయమై వాభిచరిాంచువాడగును. 
మ్యరుా 10:12 => మరియు స్త్రీ త్న ప్పరుష్యని విడనాడి మరియొకని పెాండిలజేసికొనినయెడల ఆమె 
వాభిచరిాంచునదగునని వారితో చెపెును. 
ర్మమీయులకు 7:2 => భర్తగల స్త్రీ, భర్త బ్రదికియుననాంత్వర్కే ధ్ర్మశాస్త్రమువలన అత్నికి బదుధరాలు 
గాని, భర్త చనిపోయ్యనయెడల భర్త విషయమైన ధ్ర్మశాస్త్రమునుాండి ఆమె విడుదలపాందును. 
1 కొరిాందీయులకు 6:16 => వేశాతో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునానడని మీరెరుగరా? 
వారిదురు ఏకశరీర్మైయుాందురు అని మోషే చెప్పుచునానడు గదా? 

1 కొరిాందీయులకు 6:17 => అట్టవలె ప్రభువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకత్మయై 
యునానడు. 
1 కొరిాందీయులకు 7:2 => అయ్యనను జ్ఞర్త్వములు జరుగుచుననాందున ప్రత్తవానికి సొాంత్ భార్ా 
యుాండవలెను, ప్రత్త స్త్రీకి సొాంత్ భర్త యుాండవలెను. 
1 కొరిాందీయులకు 7:3 => భర్త భార్ాకును ఆలాగుననే భార్ా భర్తకును వారి వారి ధ్ర్మములు 
నడుపవలెను. 
1 కొరిాందీయులకు 7:4 => భర్తకేగాని భార్ాకు త్న దేహముపైని అధికర్ము లేదు; ఆలాగున 
భార్ాకే గాని భర్తకు త్న దేహముపైని అధికర్ము లేదు. 
1 కొరిాందీయులకు 7:10 => మరియు పెాండిలయైన వారికి నేను కదు ప్రభువే ఆజ్ఞాపాంచునదేమనగా, 
భార్ా భర్తను ఎడబాయకూడదు. 
1 కొరిాందీయులకు 7:11 => ఎడబాసినయెడల పెాండిల చేసికొనకుాండవలెను; లేదా, త్న భర్తతో 
సమ్యధ్యనపడవలెను. మరియు భర్త త్న భార్ాను పరిత్ాజాంపకూడదు. 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  ఆదికాండము అధ్యా. 2 

Page 66 of 71 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అట్టవలెనే ప్పరుష్యలు కూడ త్మ సొాంత్ శరీర్ములనువలె త్మ భార్ాలను 
ప్రేమిాంపబదుధలై యునానరు. త్న భార్ాను ప్రేమిాంచువాడు త్నున ప్రేమిాంచుకొనుచునానడు. 
ఎఫెసీయులకు 5:29 => త్న శరీర్మును దేవష్టాంచినవాడెవడును లేడు గాని ప్రత్తవాడును దానిని 
పోష్టాంచి సాంర్క్షిాంచుకొనును. 
ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము క్రీస్తత శరీర్మునకు అవయవములమై యునానము గనుక అలాగే 
క్రీస్తతకూడ సాంఘమును పోష్టాంచి సాంర్క్షిాంచుచునానడు. 
ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత్ ప్పరుష్యడు త్న త్ాండ్రిని త్లిలని విడిచి త్న భార్ాను 
హతుతకొనును; వారిదురును ఏకశరీర్మగుదురు. 
1 త్తమోత్త 5:14 => కబటెి యౌవన స్త్రీలు వివాహము చేసికొని పలలలను కని గృహపరిపాలన 
జరిగిాంచుచు, నిాందిాంచుట్కు విర్మధికి అవకశమియాకుాండవలెనని కోరుచునానను. 
1 పేతురు 3:1 => అట్టవలె స్త్రీలారా, మీరు మీ సవప్పరుష్యలకు లోబడియుాండుడి; 
1 పేతురు 3:2 => అాందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకామునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 
కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తన చూచి, వాకాము లేకుాండనే త్మ భార్ాల నడవడివలన రాబటె్బడవచుును. 
1 పేతురు 3:3 => జడలు అలులకొనుట్యు, బాంగారు నగలు పెట్టెకొనుట్యు, వస్త్రములు 
ధ్రిాంచుకొనుట్యునను వెలుపటి అలాంకర్ము మీకు అలాంకర్ముగా ఉాండక, 
1 పేతురు 3:4 => స్కధువైనటెియు, మృదువైనటెియునైన గుణమను అక్షయాలాంకర్ము గల మీ 
హృదయప్ప అాంత్ర్ాంగ సవభావము మీకు అలాంకర్ముగా ఉాండవలెను; అది దేవుని దృష్టెకి మిగుల 
విలువగలది. 
1 పేతురు 3:5 => అట్టవలె పూర్వము దేవుని ఆశ్రయ్యాంచిన పరిశుదధ స్త్రీలును త్మ సవప్పరుష్యలకు 
లోబడి యుాండుట్చేత్ త్ముమను త్ము అలాంకరిాంచుకొనిరి. 
1 పేతురు 3:6 => ఆ ప్రకర్ము శారా అబ్రాహామును యజమ్యనుడని పలుచుచు అత్నికి 
లోబడియుాండెను. మీరును యోగాముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదర్క యుననయెడల 
ఆమెకు పలలలగుదురు. 
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1 పేతురు 3:7 => అట్టవలెనే ప్పరుష్యలారా, జీవమను కృపావర్ములో మీ భార్ాలు మీతో 
పాలివారైయునానర్ని యెరిగి, యెకుావ బలహీనమైన ఘట్మని భార్ాను సనామనిాంచి, మీ ప్రార్థనలకు 
అభాాంత్ర్ము కలుగకుాండునట్టల, జ్ఞానము చొప్పున వారితో కప్పర్ము చేయుడి 

ఆదికాండము 2:23 => అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 
మ్యాంసములో మ్యాంసము ఇది నరునిలోనుాండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 
ఆదికాండము 4:19 => లెమెకు ఇదురు స్త్రీలను పెాండిల చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా 
రెాండవదాని పేరు సిలాల. 
ఆదికాండము 24:61 => రిబాాయు ఆమె పనికతెతలును లేచి ఒాంట్టలనెకిా ఆ మనుష్యాని 
వెాంబడివెళిలరి. అట్టల ఆ సేవకుడు రిబాాను తోడుకొనిపోయెను.  
ఆదికాండము 31:26 => అప్పుడు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసిత్తవి? ననున మోసప్పచిు, కత్తతతో 
చెర్పటె్బడిన వారినివలె నా కుమ్యరెతలను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మాంచి వెనునలును ఏడు సాంవత్్ ర్ములు. 
దివతీయోపదేశకాండము 11:22 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమిాంచి, ఆయన 
మ్యర్గములనినటిలోను నడుచుచు, ఆయనను హతుతకొని, మీరు చేయవలెనని నేను మికజ్ఞాపాంచు ఈ 
ఆజాలనినటిని అనుసరిాంచి జ్ఞగ్రత్తగా నడుచుకొనవలెను. 
దివతీయోపదేశకాండము 17:17 => త్న హృదయము తొలగిపోకుాండునట్టల అత్డు అనేక స్త్రీలను 
వివాహము చేసికొనకూడదు; వెాండిబాంగార్ములను అత్డు త్నకొర్కు బహుగా 
విసతరిాంపజేసికొనకూడదు. 
దివతీయోపదేశకాండము 24:5 => ఒకడు క్రొత్తగా ఒకదానిని పెాండిలచేసికొని సేనలోచేరి పోకూడదు. 
అత్నిపైన యే వాాపార్భార్మును మోపకూడదు. ఏడాదివర్కు తీరికగా అత్డు త్న య్యాంట్ఉాండి 
త్ను పరిగ్రహిాంచిన భార్ాను సాంతోషపెటె్వలెను. 
యెహోష్యవ 23:12 => అయ్యతే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదు మిగిలియునన యీ జనములను 
హతుతకొని వారితో వియామాంది, వారితో మీరును మీతో వారును స్కాంగత్ాము చేసినయెడల 
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నాాయాధిపతులు 8:30 => గిదోానుకు అనేక భార్ాలుననాందున కడుప్పన కనిన డెబెదిమాంది 
కుమ్యరులు అత్నికుాండిరి. 
నాాయాధిపతులు 14:16 => కబటెి సమో్ను భార్ా అత్ని పాదములయొదు పడి యేడుుచు నీవు 
ననున దేవష్టాంచిత్తవి గాని ప్రేమిాంపలేదు. నీవు నా జనులకు ఒక విప్పుడు కథను వేసిత్తవి, దాని నాకు 
తెలుపవైత్తవి అనగా అత్డు నేను నా త్లిదాండ్రులకైనను దాని తెలుపలేదు, నీకు తెలుప్పదునా? 
అనినప్పుడు ఆమె వారి విాందు దినములు ఏడిాంట్ను అత్నియొదు ఏడుుచువచెును. 
1 సమూయేలు 25:43 => మరియు దావీదు యెజ్రెయేలు స్త్రీయైన అహీనోయమును పెాండిల 
చేసికొనియుాండెను; వారిదురు అత్నికి భార్ాలుగా ఉాండిరి. 
1 రాజులు 11:2 => కమ్యతుర్త్ గలవాడై వారిని ఉాంచుకొనుచు వచెును. 
మత్తయ్య 19:8 => ఆయనమీ హృదయకఠినామునుబటెి మీ భార్ాలను విడనాడ మోషే సెలవిచెును, 
గాని ఆదినుాండి ఆలాగు జరుగలేదు. 
మ్యరుా 10:7 => ఈ హేతువుచేత్ ప్పరుష్యడు త్న త్లిదాండ్రులను విడిచిపెటెి త్న భార్ాను 
హతుతకొనును; 
1 కొరిాందీయులకు 11:9 => మరియు స్త్రీ ప్పరుష్యనికొర్కే గాని ప్పరుష్యడు స్త్రీకొర్కు 
సృష్టెాంపబడలేదు. 
ఎఫెసీయులకు 5:25 => ప్పరుష్యలారా, మీరును మీ భార్ాలను ప్రేమిాంచుడి. అట్టవలె క్రీస్తతకూడ 
సాంఘమును ప్రేమిాంచి,  
ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత్ ప్పరుష్యడు త్న త్ాండ్రిని త్లిలని విడిచి త్న భార్ాను 
హతుతకొనును; వారిదురును ఏకశరీర్మగుదురు. 
కొల్కస్యులకు 3:19 => భర్తలారా, మీ భార్ాలను ప్రేమిాంచుడి, వారిని నిషి్యర్పెటె్కుడి. 
హెబ్రీయులకు 13:4 => వివాహము అనిన విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుప్ప 
నిషాలమషమైనదిగాను ఉాండవలెను; వేశాాసాంగులకును వాభిచారులకును దేవుడు తీరుు తీరుును. 
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1 పేతురు 3:7 => అట్టవలెనే ప్పరుష్యలారా, జీవమను కృపావర్ములో మీ భార్ాలు మీతో 
పాలివారైయునానర్ని యెరిగి, యెకుావ బలహీనమైన ఘట్మని భార్ాను సనామనిాంచి, మీ ప్రార్థనలకు 
అభాాంత్ర్ము కలుగకుాండునట్టల, జ్ఞానము చొప్పున వారితో కప్పర్ము చేయుడి 

వచనము 25 

అప్పుడు ఆదామును అత్ని భార్ాయు వారిదురు దిగాంబరులుగా నుాండిరి; అయ్యతే వారు సిగుగ ఎరుగక 
యుాండిరి. 

 

ఆదికాండము 3:7 => అప్పుడు వారిదురి కనునలు తెర్వబడెను; వారు త్ము దిగాంబరులమని 
తెలిసికొని అాంజూర్ప్ప ఆకులు కుటెి త్మకు కచుడములను చేసికొనిరి. 
ఆదికాండము 3:10 => అాందుకత్డు నేను తోట్లో నీ సవర్ము వినినప్పుడు దిగాంబరినిగా 
నుాంటినిగనుక భయపడి దాగుకొాంటిననెను. 
ఆదికాండము 3:11 => అాందుకయన నీవు దిగాంబరివని నీకు తెలిపనవాడెవడు? నీవు త్తనకూడదని 
నేను నీకజ్ఞాపాంచిన వృక్షఫలములు త్తాంటివా? అని అడిగెను. 
నిర్గమకాండము 32:25 => ప్రజలు విచులవిడిగా త్తరుగుట్ మోషే చూచెను. వారి విర్మధులలో 
వారికి ఎగత్ళి కలుగునట్టల అహర్మను విచులవిడిగా త్తరుగుట్కు వారిని విడిచిపెటెియుాండెను. 
కీర్తనలు 25:3 => నీకొర్కు కనిపెట్టెవారిలో ఎవడును సిగుగనాందడు. హేతువు లేకుాండనే ద్రోహము 
చేయువారు సిగుగ నాందుదురు.  
కీర్తనలు 31:17 => యెహోవా, నీకు మొఱఱపెటెియునానను ననున సిగుగ నాందనియాకుము 
భకితహీనులు సిగుగపడుదురు గాక; పాత్ళ్మునాందు వారు మౌనులై యుాందురు గాక.  
యెషయా 44:9 => విగ్రహమును నిరిమాంచువార్ాందరు మ్యయవాంటివారు వారికిషెమైన విగ్రహములు 
నిష్ప్రయోజనములు త్మే అాందుకు స్కక్షులు, వారు గ్రహిాంచువారు కరు ఎరుగువారు కరు గనుక 
వారు సిగుగపడరు.  
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యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమ్యనము వెలలడియగును నేను 
ప్రత్తదాండన చేయుచు నరులను మనినాంపను. 
యెషయా 54:4 => భయపడకుము నీవు సిగుగపడనకార్లేదు అవమ్యనమును త్లాంచకుము నీవు 
లజజపడనకార్లేదు, నీవు నీ బాలాకలప్ప సిగుగను మర్చుదువు నీ వైధ్వాప్ప నిాందను ఇకమీదట్ 
జ్ఞాపకము చేసికొనవు. 
య్యరిమయా 6:15 => వారు త్ము హేయక్రయలు చేయుచుననాందున సిగుగపడవలసి వచెును గాని 
వారు ఏమ్యత్రమును సిగుగపడరు; అవమ్యనము నాందిత్తమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 
పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశాంచు కలమున వారు తొట్రిలులదుర్ని 
యెహోవా సెలవిచుుచునానడు. 
య్యరిమయా 17:13 => ఇశ్రయేలునకు ఆశ్రయమ్య, యెహోవా, నినున విసరిజాంచి వార్ాందరు 
సిగుగనాందుదురు. నాయెడల ద్రోహము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊట్ను 
విసరిజాంచియునానరు గనుక వారు ఇస్తకమీద పేరు వ్రాయబడినవారుగా ఉాందురు. 
యెహెజేాలు 16:61 => నీ అకాచెలెలాండ్రు నీవు చేసిన నిబాంధ్నలో పాలివారు కకుాండినను నేను 
వారిని నీకు కుమ్యరెతలుగా ఇయాబోవుచునానను. నీవు వారిని చేరుుకొనునప్పుడు నీ వ్రవర్తన 
మనస్త్నకు తెచుుకొని సిగుగపడుదువు. 
యోవేలు 2:26 => నా జనులు ఇక నెననటికిని సిగుగనాందరు. 
మ్యరుా 8:38 => వాభిచార్మును పాపమును చేయు ఈ త్ర్మువారిలో ననునగూరిుయు నా 
మ్యట్లనుగూరిుయు సిగుగపడువాడెవడో, వానినిగూరిు మనుషాకుమ్యరుడు త్న త్ాండ్రి 
మహిమగలవాడై పరిశుదధ దూత్లతోకూడ వచుునప్పుడు సిగుగపడునని చెపెును. 
లూక 9:26 => ననునగూరిుయు నా మ్యట్లనుగూరిుయు సిగుగపడువాడెవడో వానిగూరిు 
మనుషాకుమ్యరుడు, త్నకును త్న త్ాండ్రికిని పరిశుదు దూత్లకును కలిగియునన మహిమతో 
వచుునప్పుడు సిగుగపడును. 
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ర్మమీయులకు 10:11 => ఏమనగా, ఆయనయాందు విశావసముాంచువాడెవడును సిగుగపడడని 
లేఖనము చెప్పుచుననది. 
2 దినవృత్తాంత్ములు 2:12 => యెహోవా ఘనత్కొర్కు ఒక మాందిర్మును నీ రాజా ఘనత్కొర్కు 
ఒక నగరును కటెిాంచుట్కు త్గిన జ్ఞానమును తెలివియుగల బుదిధమాంతుడైన కుమ్యరుని రాజైన 
దావీదునకు దయచేసిన, భూమ్యాకశములకు సృష్టెకర్తయగు ఇశ్రయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 
స్తతత్తనాందునుగాక. 
1 కొరిాందీయులకు 12:24 => స్తాందర్ములైన మన అవయవములకు ఎకుావ సౌాందర్ామకార్లేదు.  
ప్రకట్న 10:5 => మరియు సముద్రము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుాండగా నేను చూచిన ఆ 
దూత్ త్న కుడిచెయ్యా ఆకశముత్ట్టె ఎత్తత 
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