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కొరిందియుల్ క రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు కొరింద్ పటున్మ్ చి
సంగుమ్ చక రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1యేసుకీసుత్ చి తెడి సుదిద్ జా దేముడ్ చయ్మానుస్ల్ జల కొరింది

పటున్మ్ చి సంగుమ్ సుదల్ క పావులు అమ్ చొ బావుడు జలొ
సొసెత్నేసు తెన్ రెగిడిల్ ఉతుమ్. 2 కీసుత్ జలొ యేసుచి రిసొ సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తొ జోచొ బారికి అఁవ్ జంక మెనయ్ దేముడు జోచి
ఇసుట్ మ్ క అంక నిసాన అసెస్. అమ్ చొ పబు జోచొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ తె ‘తుచితెయ్ రచచ్న అసెస్. తుయి పబు’ మెన జోచి
నావ్ దెరన్ తస ఎతిక్జిన్ తెన్ తుమ్ క కి ‘అంచి సుదిద్ జా అంచయ్
మానుస్ల్ జతు’ మెనయ్, దేముడు బుకార అసెస్. 3 జలె, అమ్ క
తుమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ
సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

4 తుమ్ చి రిసొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక రోజుక పారద్న
కెర అంచి సరద్ జోక సూనయ్ తసి. కిచొచ్చి రిసొ మెలె, యేసుకీసుత్ క
తుమ్ నంపజా అపెప్ జోచి తెడి తిలి రిసొ జోచి దయక దేముడు
తుమ్ క దిలి రచచ్నచి రిసొయి. 5మెలె,జా రచచ్న దిలి తెంతొ కీసుత్ చి
తెడి గాయ్నుమ్ ఎతిక్, జా గాయ్నుమ్ బోదన కెరి సెకి ఎతిక్, తుమ్ క
కలుగు జలి రిసొ పూరి ఎతిక్తె సొమాస్రుమ్ జా అసుస్స్. 6 దసిస్,
కీసుత్ చి రిసొ అమ్ సంగిలిసాచి తుమ్ చి పెటిట్ రుజుజ్ జా అసెస్.

7 జాకయ్, అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ జోచి గవురుమ్ తెన్
అనెన్ ఉత జెతిస్ క తుమ్ రకితె ఎద,అవ్ సురుమ్ జలి కిచొచ్ ఆతమ్సెకి
కి తుమ్ క పిటెట్ నాయ్. 8 ఆకర్ దీసల్ క లోకుమ్ చక పబు జలొ కీసుత్
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వెలిల్ పరిచచ్, వెలిల్ తీరుప్ కెరె ఎదక, తుమ్ పొరపాట్ నే జతి రితి
జొయియ్ తుమ్ క జా సెకి దెతె తయెదె. 9పుతుత్ స్ జలొ అమ్ చొ పబు
జలొ యేసుకీసుత్ తెన్ తుమ్ బెదితి రిసొ తుమ్ క బుకారొల్ దేముడు
నిదానుమ్ చొ,జో సంగిల్ రితి కెరెదె,జో సంగిలిసి జరుగ్ కెరెదె.

గోసల్పోనమెనపావులు గోల కెరిల్సి
10 ఓ బావుడుల్ , అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ కిచొచ్

మెన అఁవ్ తుమ్ క బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, తుమ్ జటిట్ నే
జతె, ఎకిక్ మెనుస్ జా, ఎకిక్ కటుట్ జా, తుమ్ ఎకిక్ బుదిద్ ఎకిక్ మెనుస్
జా చెంగిల్ జా. 11బావుడుల్ , కిచొచ్క ఇసి మెంతసి మెలె, తుమ్ తె
సగుమ్ జిన్ జటిట్ జా అసిత్ మెన కోల్యెచ గెర్ చ సుదల్ అంక సంగ
అసిత్. 12మెలె, “అఁవ్ పావుల్ చొ సుదొ” జవుస్, “అఁవ్ అపొలోల్ చొ
సుదొ” జవుస్, “అఁవ్ కేపాచొ సుదొ” జవుస్, నెంజిలె “అఁవ్ కీసుత్ చొ
సుదొ”జవుస్మెనతుమ్ఎతిక్జిన్తేడల్ఉచరనసంగన్ తసుమెన
ఆఁవ్ జాని. 13 కీసుత్ చి ఆఁగ్ సింద వాటల్ కెర అసుస్స్ గే? తుమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ అఁవ్ పావులు సిలువతెమొరల్య్ గే? అఁవ్
పావులుచి నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు గే? 14నాయ్. కిసుప్క చి
గాయియుక పిటట్వ అఁవ్ కకక్ బాపిత్సుమ్ నే దిలి రిసొ అంక చెంగిలి.
15 కకక్ కకక్బాపిత్సుమ్దెతయ్జలె, ‘పావుల్ చినావ్తెన్బాపిత్సుమ్
సంగిలమ్’ మెన ఏక్ వేల తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ సంగిత. 16సెత్పనుచి
గేర్ చక బాపిత్సుమ్ దిలయ్, గని అనెన్ కకక్ బాపిత్సుమ్ దిలయ్ గే
నాయ్ గే పఁవస్ అసిస్. నాయ్, కిచొచ్గె. 17 కీసుత్ అంక తెదయ్ లిసి
బాపిత్సుమ్దెతిరిసొనాయ్, గనిసుబుమ్ కబుర్ సూనవఅఁవ్బోదన
కెరి రిసొయి. పడొత్ , ఒగగ్ర్ తెలివ్చ కొడొచి ఉపిప్రి కొడొ బెదయ్ తి
రితి అఁవ్ బోదన కెరి రితి తెదయె నాయ్. దసిస్ బోదన కెరయ్ జలె,
కీసుత్ సిలువతె మొర మానుస్ల్ క పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిల్స్
ముకిక్మ్ జలిస్ క లుంకడిల్ రితి జతి. రచిచ్ంచుప కెరి సెకి జో మొర
అరిప్తుమ్ జలిస్ తెయిఅసెస్.
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కీసుత్ దేముడుచి సెకి గాయ్నుమ్
18మొరపాపుమ్ తె గెతస, జలె, పబు సిలువతెమొర అరిప్తుమ్

జలిస్ చి కోడు సూనెల్,నాసెనుమ్ జతసక కి వెరి గని ఆమ్ రచిచ్ంచుప
జతసక, జలె, దేముడుచి సెకి మెన జానుమ్. 19 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి కొడొతె,
*“పండితుల్ చి గాయ్నుమ్ క పాడ్ కెరిందె,
తెలివిమానుస్ల్ చి తెలివి పిటట్యిందె”
మెన రెగడ్వ అసెస్.

20 ఒగగ్ర్ బుదిద్ తిల సుదొ కేతె? మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స కేతె? ఈంజ ఉగుమ్ తె తెలివి తెన్ కొడొ బెదవ రుజుజ్ ల్
దెకయ్ తస కేతె? ఈంజ లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ క ‘గాయ్నుమ్ నెంజె’
మెన, దేముడు దెకవ అసెస్. 21 కీసి మెలె, కెదిద్ గాయ్నుమ్ కలుగు
జలెకి, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ దేముడుక నేనల్. ‘మానుస్చి
సొంత గాయ్నుమ్ జోవయించి సొంత సెకిక జేఁవ్ నెతిరెల్కయ్ చెంగిలి’
మెన, జోచి పెటిట్చి గాయ్నుమ్ క దేముడు జానయ్ దసిస్ జరుగ్ కెరల్న్.
జాకయ్, అమ్ బోదన కెరి సుబుమ్ కబుర్ ‘గాయ్నుమ్ నెంజె’ మెన
జోవయించిసొంత సెకిమానుస్ల్ ఉచరెల్ కి,జాసుబుమ్ కబుర్ తెయి
మానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక జో దేముడు సరద్ జలొ. గని సుబుమ్
కబుర్ నంప కెరిస్ క ‘తెలివి నాయ్’ మెన మానుస్ల్ సంగితతి.
22మెలె, ‘జోచి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ దెకయ్ లెకయ్
నంపజమ్ దె, నెంజిలె నాయ్’ మెనయూదుల్ సంగిల. ‘కొడొ తెలివి
తెన్ బెదయ్ లెకయ్ జా బోదనక విలువ దెకుక జయెదె’ మెన గీకుల్
సంగిల. 23 గని “కీసుత్ సిలువతె మొర అరిప్తుమ్ జలిస్ తెయి
మానుస్చి రచచ్న” మెన అమ్ బోదన కెరసుమ్. ఇసి బోదనక అడుడ్
మెనయూదుల్ సంగితతి, ‘తెలివినాయ్’మెనయూదుల్ నెంజిలస
సంగితతి. 24గనిదేముడు నిసానబుకారల్సక,జేఁవ్యూదుల్జలెకి,
†గీకుల్జలెకి,జోదేముడుచిసెకి కిగాయ్నుమ్ కి కీసుత్ తెయ్అసెస్. కీసుత్
* 1:19 1:19 యెసయా 29:14. † 1:24 1:24 ఇనెన్ ‘గీకుల్’ మెలె, యూదుల్
నెంజిలసమొతుత్ మ్ క సంగితయ్.
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దేముడుచి సెకి,జొయియ్జోచిగాయ్నుమ్. 25దేముడు కెరిస్ క ‘బుదిద్చి
నెంజె’ మెనమానుస్ల్ ఉచరెల్ కి, జా కేన్మానుస్చి గాయ్నుమ్ చి కంట
వెలిల్. జో దేముడుచి అవుక్ కేన్మానుస్చి సెకిచి కంట ఒగగ్ర్ సెకిచి.

26 బావుడుల్ , పబు తుమ్ కయ్ నిసాన బుకారొల్ . జలె, తుమ్ తె
తొకిక్జిన్ క ఈంజ లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ ఒగగ్ర్ కలుగ్ ప జా అసెస్.
తుమ్ తె తొకిక్జిని వెలెల్ల మానుస్ల్ జా అసుస్స్. తుమ్ తె తొకిక్జిని
వెలెల్ల కుటట్ంబల్ తె జెరిమ్లదు. 27 గని దేముడు, ఈంజ లోకుమ్ తె
తెలివి నెంజిలసకయ్ నిసానల్న్. కిచొచ్క మెలె, తెలివి తిలసక కి లాజ్
కెరుక మెన. సెకి తిలసక కి లాజ్ కెరుక మెన ఈంజ లోకుమ్ తె సెకి
నెంజిలసక దేముడు నిసానల్న్. 28 పడొత్ ఈంజ లోకుమ్ తె విలువ
జలిస్ క ‘కిచొచ్ నెంజె’ మెన రుజుజ్ తంక ఈంజ లోకుమ్ తె విలువ
నెంజిలసక, నిసాక్రుమ్ జలసక, కిచొచ్ నెంజిలసక జో దేముడు
నిసానల్న్. 29 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి మొకెమ్ కేన్ మానుస్ గవురుమ్
ఉచరనుక బెదె నాయ్ మెన రుజుజ్ దెకవుక. 30 యేసుకీసుత్ చి
తెడి తుమ్ క జియడొల్ దేముడు జొయియ్, అమ్ చి గాయ్నుమ్, అమ్ చి
పునిన్మ్, అమ్ చి సుదిద్ , అమ్ చి రచచ్న కీసుత్ తెయ్ మెన దేముడు
అబొబ్సిజోకయ్అమ్ చిరిసొటీఁవొ కెలన్. 31జాకదేముడుచికొడొతె,
‡“మానుస్ల్ గవురుమ్ సంగుక ఇసుట్ మ్ జలె,
కచి రిసొ సంగుత్ మెలె, పబుచి రిసొయి”
మెన రెగడ్వ అసెస్.

2
1 ఓ బావుడుల్ , ఆఁవ్ తుమ్ తె తెదొడి జా కెర దేముడుచి చి సాచి

సూనయ్ లి పొది ఒగగ్ర్ తెలివి గాయ్నుమ్ కొడొ బెదవయ్ బోదన కెరి
నాయ్. 2 ఆఁవ్, ‘యేసుకీసుత్ చి రిసొయి మెలె, సిలువతె మొర జరుగ్
కెరిల్ యేసుకీసుత్ చి రిసొ నెంజిలె, అనెన్ కిచొచ్ కి తుమ్ చి మదెనె అనెన్
కిచొచ్ నేనిమెన వేరచి బెదవుక నెంజె’మెనయ్దసిస్ కెరల్య్.
‡ 1:31 1:31యిరీమ్యా 9:24.
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3 పడొత్ తుమ్ చితె తిలి పొది, ‘సొంత సెకిక కిచొచ్ కెరుక నెతిరి’
మెన బయిమ్ తెన్ బలే అదుద్ ర్ తెన్ తిలయ్. 4తుమ్ చి నముకుమ్
మానుస్ల్ చి గాయ్నుమ్ తెన్ నే జతె, గని దేముడుచి సెకి తెన్
ఆదారుమ్ కెరన తంక మెన, 5 ఆఁవ్ లటట్బెల్ కి చి సాచి సూనయ్ లె
కి, తెలివి గాయ్నుమ్ చ తియాన కొడొ నే బెదయ్ తె, సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి
దేముడుచి సెకి దెకయ్ తి రిసొయిమెన సంగితసి మెనయ్ ఇసి జరుగ్
జంక మెన జోచి సెలవ్.

ఆతమ్తె వడిడ్లసక పబుచి గాయ్నుమ్ సికడిల్సి
6 ఆతమ్తె వడిడ్లసక గాయ్నుమ్ తెన్ సికడత్సుమ్, జా గాయ్నుమ్

కేడయ్గెతిచిజాఈంజఉగుమ్ చిగాయ్నుమ్నెంజె,ఈంజఉగుమ్ తె
ఏలుప కెరసచి గాయ్నుమ్ నెంజె. 7ఆమ్ సికడిత్ గాయ్నుమ్ దేముడుచి
గుటుట్ తెన్ తిలి లుంకడిల్ గాయ్నుమ్; ఈంజ గాయ్నుమ్ గుటుట్ తెన్
లుంకడ తయె నాయ్. ఉగల్ ఎతిక్చి కంట అగెగ్యి దేముడు
అమ్ చి రిసొ ‘పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె బెదుతు’ మెన ఉచర జరుగ్ కెరిల్
గాయ్నుమ్.

8ఈంజ ఉగుమ్ చ అదికారుల్ కోయి ఈంజ గాయ్నుమ్ క అరుద్ మ్
కెరంతి నాయ్; జా అరుద్ మ్ జోక జతి జలె గొపప్ ఉజిడ్ చొ రుపుమ్ చొ
గవురుమ్ తిలొ పబుక సిలువ గలమారితనాయ్. 9 గని దేముడుచి
కొడొతె,
“ఇనెన్చి రిసొ దేముడు తెయార్ కెర అసెస్”
జోక పేమ కెరసక కిచొచ్ దెంక మెన తెయార్ కెరిల్సి
*“జా కేన్ అంకితె డీసె నాయ్,
కేన్ కంగొడ్ తె సుని జయెనాయ్,
కేన్మానుస్ జోచి పెటిట్ ఉచరుక నెతిరిల్సి”
మెన రెగడ్వ అసెస్. 10 అమ్ క జలె దేముడు ఎతిక్ జోచి ఆతమ్ తెదవ
రుజుజ్ దెకవ అసెస్; జా ఆతమ్ ఒండిక, దేముడు గుటుట్ ల్ చి రుజుజ్ ల్ కి
జోచి ఆతమ్ రుజుజ్ దెకయెదె. 11 ఏక్ మానుస్చి ఉదెద్సుమ్ జోచితె తిలి

* 2:9 2:9యెసయా 64:4.
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మానుస్చిసొంతఆతమ్క పిటట్వ,జోమానుస్చిపెటిట్ తిలిసికోజాన్ తిగే?
దసిస్, దేముడుచి ఉదెద్సుమ్ లు దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క ముల,
జోచిఉదెద్సుమ్ అనెన్ కోయి నేన్ తి.

12దేముడుఅమ్ క దిలఆతమ్ కీసిచి గేఅమ్అరుద్ మ్ కెరనుక. అమ్
ఈంజ లోకుమ్ చి ఆతమ్ నెంజె, గని దేముడు తెంతొ చి జతి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్యి అమ్ పాయ అసుస్మ్. 13మానుస్చి గాయ్నుమ్ సికడత్ కొడొ
తెన్నాయ్,ఆతమ్ సమమ్ందుమ్జలికారిమ్ చికామ్ఆతమ్ సమమ్ందుమ్
జలి కారిమ్ చికామ్సరి కెరన, ఆతమ్ సికడిత్ కొడొ తెన్ఈంజ సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ అమ్ క సికడిత్సి, అమ్ సికడత్సుమ్.

14 లోకుమ్ చొ సమమ్ందుమ్ జల మానుస్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చ కబురుల్ నెసె, దసచ జోక వెరిలెక అసెస్, జో అరుద్ మ్ కెరనుక
నెతె. దసచక ఆతమ్తె జెరుమ్న్ తిలెకయి అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె గని
జోవయింక జా ఆతమ్ నాయ్ చి నెతిరి. 15ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలొసొ
మానుస్ల్ క ఒండి అరుద్ మ్ కెరనెదె, గని జోక కేన్మానుస్ తీరుప్ కెరుక
నెతిరి.
16 †“పబుచి పెటిట్ తిలిసి జాన జోక సికడుక తెరిలస కో? అమ్ క జలె

కీసుత్ చి మెనుస్ అసెస్.”

3
ఆతమ్క వడిడ్లస నెంజుస్

1 బావుడుల్ , తుమ్ చి తెన్ ‘ఆతమ్క వడిడ్ల మానుస్ల్ తెన్ కొడొ
జలి రితి ఆఁవ్ కొడొ జంక నెతిరల్యి. ఈంజ లోకుమ్ చ ఆఁగ్ చ
సమమ్ందుమ్ చ మానుస్ల్ మెనయ్, కీసుత్ తె బాలబోదలీ’ మెన,
తుమ్ చి తెన్ కొడొ జంక తిలి. 2 అగెగ్ తుమ్ క సతుత్ నాయ్ చి రిసొ
రితి దూదు పియడల్య్, చిపోసిలయ్ గని చింబొ కవడ తుమ్ క పోసి
నాయ్. తుమ్అపెప్క కిఆఁగ్ చిసమమ్ందుమ్ చరితజాఅసుస్స్ చిరిసొ
అపెప్క కి తుమ్ వడితస్నాయ్. 3తుమ్ చితె కుసిదుమ్, గోసల్ తిలె,
† 2:16 2:16యెసయా 40:13.
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తుమ్ ఆఁగ్ చి సమమ్ందుమ్ చమానుస్ల్ చి రితి ఇండితస నెంజుస్ గే?
4ఎకిక్లొ ఆఁవ్ పావుల్ చొ సుదొ, అనెన్కొల్ ఆఁవ్ అపొలోల్ చొ సుదొ,మెన
సంగిలె పొది తుమ్ లోకుమ్ చ సమమ్ందుమ్ జల మానుస్ల్ నెంజుస్
గే?

5అపొలోల్ కొనొస్? పవులు కొనొస్? సేవ కెరసయ్ గెద. ఎకెక్కల్క పబు
దిలిసి తెన్ జేఁవ్ చి తెంతొయ్ తుమ్ నంపజలదు 6 ఆఁవ్ రోవిలయ్,
అపొలోల్ పాని సువిలన్, జిఁయడ వడడ్య్ లొసొ దేముడీ. 7జాకయ్,
జియడ వడడ్య్ లొ దేముడుతెయి గని, రోవిలొసొతె జలెకి, పాని
సుఁవిలొసొతె జలెకి కిచొచ్ కి నాయ్. 8రోవిలొసొకపాని సూఁవిలొసొక
ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్. ఎతిక్ జీన జేఁవ్ కెరిల్ కామ్ చి కసుట్ మ్ కయ్ జీతుమ్
నఙనుల. 9 అమ్ దేముడు తెన్ బెద కామ్ కెరసుమ్; తుమ్
దేముడుచి పంటొ పికయ్ లి బుఁయి, దేముడుచి గేరు జా అసుస్స్.

పబుచి ఆతమ్గేర్ చిటాలి
10 దేముడుచి దయక జో అంక దిలి ఇదిలి సెకిక, గేర్ బందుక

చెంగిల్జానొల్ బందితొసొచొరితొజా,ఆఁవ్పునాదితెయార్కెరల్య్,చి
జేఁవ్ చి ఉపిప్రి అనెన్కొల్ గేర్ బందితయ్. జా పునాదిచి ఉపిప్రి తుమ్
ఎతిక్జిన్ తుమ్ చివాట కీసి బందితె గే జాగరతా. 11ఎకిక్ పునాదిచి
ఉపిప్రి జా గేర్ బందిలెకయ్ జా గేర్ తయెదె; మెలె, యేసుకీసుత్ జలి
పునాదిచి ఉపిప్రి బందిలెకయ్. వేర పునాది తెయార్ కెరుక కో నెతిరి.
12జలె,జాపునాదితె కో బఙార్ తెన్, కో వెండి తెన్, కో వజమానికయ్ల్
తెన్,కోదారు తెన్,కోపెయయ్డితెన్,కోపీరితెన్ గేర్బందిలె, 13జేఁవ్
ఎకెక్కల్ బందిలిస్ క ‘తయెదె గే నాయ్ గే’ ఆకర్ కయ్ డీసెదె. పబు
సంగిలి వెలిల్ దీసికయ్ డీసెదె. కీసి మెలె, ఆగిచి పరిచచ్తె డీసెదె.
ఎకెక్కల్చ కమొ కీసచగె ఆగితె పరిచచ్ జలి రితి జా డీసెదె. 14 జో
పునాది కెలొసొతె బందిలి కేన్ మానుస్చి కామ్ జా పరిచచ్తె జీనెల్, జో
మానుస్క బవుమానుమ్దొరుక్ జయెదె. 15జోపునాదితెబందిలొ కేన్
మానుస్చి కామ్ డడడ్ గెచెచ్దె గే, జోక నసుట్ మ్ తయెదె, గని జొయియ్
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రచిచ్ంచుప జయెదె. గని ఆగి తెంతొ కీసి గే ఉరిల్ జలి రితి జా జో
రచిచ్ంచుప జయెదె.

నంపజలస పబుచి దేముడుచి గుడి జవుల
16దేముడుచి గుడి తుమ్ జసెత్ మెన నేనుస్ గే? జోచిఆతమ్ తుమ్ చి

పెటిట్ అసెస్ మెన నేనుస్ గే? 17 జలె, దేముడుచి గుడి కో పాడ్ కెరెదె
గే, జోక, జో దేముడుయి పాడ్ కెరెదె. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి గుడి
జోకయ్ సుదిద్ తంక అసెస్. జా దేముడుచి గుడి తుమిజాఅసుస్స్.

18 తుమ్ క తుమ్ మోసిమ్ కెర నాయ్. ‘ఈంజ ఉగుమ్ చి
గాయ్నుమ్ క ఆఁవ్ తెలివి’ మెన కో ఉచరనెదె గే, పరలోకుమ్ చి
గాయ్నుమ్ జో దొరుక్ కెరంతి రితి ఈంజయ్ ఉగుమ్ చి గాయ్నుమ్ క
గవురుమ్ కెరుక ముల నేనొల్ రితొ జవుస్. 19 కిచొచ్క మెలె, ఈంజయ్
లోకుమ్ చిగాయ్నుమ్ దేముడుచిమొకెమ్ గాయ్నుమ్ నెంజె. జో రెగడ్య్ లి
కేన్ కోడుతె ఈంజ సతిత్మ్ డీసత్య్మెలె,
*“తెలివి తిల జోవయించమోసిమ్ లుతెయి
దేముడు జేఁవ్ తెలివిమానుస్ల్ క దెర
జేఁవ్ ఉచరిల్సి పిటట్య్ తయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 20జోచి అనెన్క్ దసిస్ కోడు కిచొచ్ మెలె,
†“ఈంజలోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ క నంపజలసచి పెటిట్ ఉచరసక
కామ్ క నే జయెమెన పబు జానె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

21 జాకయ్, కేన్ మానుస్క ‘జొయియ్ వెలొల్ ’ మెలి రితి మానుస్క
గవురుమ్ కెరనాయ్. ఎతిక్ తుమ్ చిజాఅసెస్. 22పవులు కి,అపొలోల్
కి, కేపా కి,అమ్సికడత్స తుమ్ఎతిక్జిన్ క దొరుక్జాఅసుస్మ్. ఈంజ
లోకుమ్ కి, జీవు కి, మొరున్ కి, ఈంజ ఉగుమ్ కి, జెతి ఉగుమ్ కి,
ఎతిక్ తుమ్ చిజాఅసెస్. 23పడొత్ ,తుమ్ కీసుత్ చి తెడిఅసుస్స్,తుమ్ క
జొయియ్ ఏలుప కెరయ్; చి కీసుత్ దేముడు అబొబ్స్ చి తెడి అసెస్.

* 3:19 3:19యోబు 5:13. † 3:20 3:20 కీరనలు 94:11.
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4
అపొలోల్ క చి పవులుక కీసి దెకుక

1 తుమ్ అమ్ క కీసి దెకుక మెలె, యేసుకీసుత్ చ సేవ కెరస ఆము.
తుమ్ ‘పాడ్ జంక నాయ్’ మెన దేముడుచ గుటుట్ ల్ రకితస ఆమ్.
అమ్ దసిస్ జలిస్ క తుమ్ మరియాద దెకుక తుమ్ చిపూచి, 2అనెన్,
కేన్ జవుస్ ఎజొమానిచి ఆసిత్క రకితొసొ, జలె, నిదానుమ్ తెన్
నముకుమ్ జతొసొ తంక జోచి పూచి. జాక, ఆమ్ దసిస్ నిదానుమ్
తెన్ నముకుమ్ జతస జంక అమ్ చి పూచి. 3 గని తుమ్ జవుస్,
మానుస్చి కేన్ తీరుప్ కెరి గేర్ జవుస్, అంక పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరెల్,
అంక బాద నాయ్. ఆఁవ్ కి సొంత తీరుప్ కెరనీ నాయ్. 4 దేముడుచి
మొకెమ్ పూచి తెన్ జోచి కామ్ ఆఁవ్ కెర అసిస్. జా కామ్ కెరిల్స్ తె ఆఁవ్
కిచొచ్ పొరపాట్ కెరిల్సి ఆఁవ్ నేని. గని అంక ‘తపుప్ జో నెంజె’ మెన
ఎకిక్ అంచి సొంత కోడు రుజుజ్ దెకఎ నాయ్. జో పబుయి అంక తీరుప్
కెరొసొ. 5జాకయ్, జా సమయుమ్ నే జతె అగెగ్, మెలె, పబు అనెన్ నే
జెతె అగెగ్, తుమ్అంక తీరుప్ కెర నాయ్. మానుస్ల్ క దసిస్ తీరుప్ కెరిసి
తుమ్ ముల. అందర్ తె లుంకిల్ రితి తిలిసి ఎతిక్, మానుస్చి పెటిట్చ
ఉదెద్సుమ్ లు ఎతిక్ జొయియ్ జోచి ఉజిడ్ తె పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరెదె.
తెదొడ్ కయ్ దేముడు సొంత ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్ చ కెరల్ కమొ తీరుప్ల్
సంగెదె.

6అంచిరిసొచిఅపొలోల్ చి రిసొఆఁవ్ఇసటాలివొకిచొచ్కసంగఅసిస్
మెలె, తుమ్ చి రిసొ, బావుడుల్ , తుమ్ క ‘సికుక్త్’ మెనయ్, దేముడు
రెగడ్య్ లిస్ చి కంట కిచొచ్ వేరచి అమ్ దొగుల కిచొచ్ బెదవుమ్నాయ్,
దసిస్ తుమ్ కి వేరచి జా బోదనతె బెదవ నాయ్. ఆఁవ్ అపొలోల్ , జలె,
అమ్ దొగుల సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి బెదవుమ్ నాయ్, చి
అమ్ తె కకక్ ‘వెలొల్ ’ మెన తుమ్ సంగుక నాయ్. ‘ఆఁవ్ వెలొల్ ’ మెన
జవుస్ ఆఁవ్ సంగి నాయ్, జో సంగె నాయ్. దసిస్ తుమ్ చితె కో కిచొచ్
వేరచి నే బెదయ్ లె, తుమ్ చితె కి ‘ఆఁవ్ వెలొల్ , జో దాక్’ మెన తేడల్
దెకన బులుక బెదె నాయ్. 7 జలె, తుమ్ క దెకిలె, కకక్ ‘వెలొల్ ’ కకక్
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‘దాకు’మెనుక జతయ్గే? దేముడు దిలి కంటతుమ్ క కిచొచ్అసెస్ గే?
దేముడు తెంతొ ప యిలిసి జలె, జాజొయియ్ నే దిలి రితి కిచొచ్క తుమ్
గవురుమ్ సంగితసు! 8 ‘ఎతిక్తె సొమాస్రుమ్ జా అసుస్మ్’ మెన
తుమ్ ఉచరంతసు. అమ్ క పడొత్ ముల తుమ్ రానల్ జా అసుస్స్,
జలె! తుమ్ నిజుమిఏలుప కెరదు జలె, ఆమ్ కి తుమ్ చి తెన్ ఏలుప
కెరుక జతి! సరద్ జతమ్!

పావులీంసి నిసాక్రుమ్ జలిస్
9 అమ్ కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త బారికుల్ క మానుస్ల్

ఎతిక్చి కంట అమి నిసాక్రుమ్ డీసత్సుమ్, *మొరి సిచచ్ కలుగు
జల మూరుక్డుల్ రిత డీసత్సుమ్, మెన దేముడు సెలవ్ దిలి రితి
అంక డీసత్య్. అనెన్ మానుస్ల్ జోవయింక దెక ఆఁసత్తి గే, అమ్
యేసుచ బారికుల్ క కి లోకుమ్ ఎతిక్చ, జేఁవ్ దూతల్ జలెకి
మానుస్ల్ జలెకి, ఆఁసిల్ రితి జతతి. 10 ‘కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్
సూనవుక ముకిక్మ్’ మెనయ్, ఆమ్ నేనల్ మానుస్ల్ రిత డీసత్సుమ్.
తూమ్ మాతుమ్, కీసుత్ చి తెడి బుదిద్ సుదల్ జా అసుస్స్, కిచొచ్
గే! తుమ్ క ‘దసిస్ ఉచరంతతి’ మెలి రితి డీసత్య్, ఆమ్, జలె,
సెకి నెంజిల్ రితి డీసత్సుమ్. అమ్ కయ్ సెకి అసెస్ మెన తుమ్ క
తుమి ఉచరసు. నిజుమి, మానుస్ల్ తుమ్ కయ్ గవురుమ్ దెకితతి,
అమ్ కయ్ నిసాక్రుమ్ దెకితతి. 11 అపెప్ ఎద ఆమ్ చువెవ్ తనెన్
అసుస్మ్. అమ్ క సరిపుచుప జత పాలల్ నాయ్, మానుస్ల్ అమ్ క
పెటిట్ తతి, అమ్ క గెరల్ నాయ్. 12 సొంత అతొత్ తెన్ కామ్ కెర
జితసుమ్. మానుస్ల్ అమ్ క దూసుప కెరెల్, చెంగిల్ తతుత్ మెన
అమ్ పారద్న కెరసుమ్. జేఁవ్ అమ్ క అలల్ర్ కెరెల్, ఓరుస్ప జతసుమ్.
13అమ్ చినావ్జేఁవ్ కడెల్,సేంతుమ్కెరసుమ్. మానుస్చిమొకెమ్ ఒండి
లోకుమ్ చి తొకుక్ ఉసొట్ జా అసుస్మ్.
* 4:9 4:9మొరి సిచచ్ కలుగు జలమానుస్ల్ జోవయించిజా సిచచ్తె వటెట్ గెతె తిలె పొది
కీసి అనెన్మానుస్ల్ జోవయింక దెక ఆఁసత్తి గే, అమ్యేసుచబారికుల్ క కి లోకుమ్ ఎతిక్చ,
జేఁవ్ దూతల్ జలెకిమానుస్ల్ జలెకి, ఆఁసిల్ రితి జతతి.
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14 ఇసి మెన ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్క రెగిడత్సి మెలె, తుమ్ క లాజ్ కెరి
రిసొ నాయ్, గని తుమ్ అంచ బోదల్ రిత జత, చి తుమ్ క ‘బుదిద్
తిలి’ మెనయ్ ఇసి రెగిడ్తసి. 15 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ చి తెడి తుమ్ క
సికడత్సఒగగ్ర్ జిన్తిలెకి,జోవయించితెడిఒగగ్ర్ జిన్ క ‘అబొబ్’మెనుక
నెతురుస్. సుబుమ్ కబుర్ అఁవివ్ తొలితొ సూనయ్ లి రిసొ, కీసుత్ జలొ
యేసుచితెడిఅఁవివ్ తుమ్ కఅబొబ్దిజాఅసిస్. 16జాకయ్, ‘అంకయ్
దెక సిక అంచి రితి ఇండ’ మెన తుమ్ క ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతిసి.
17జాకయ్పేమతిలొనిదానుమ్తిలొపబుచితెడిఅంకపూతుత్ జలొ
తిమోతిక తుమ్ తె ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కీసుత్ చి తెడి
కీసి ఇండితసి గే, సంగుమ్ లు ఎతిక్తె కిచొచ్ బోదన కెరసి గే, తుమ్ క
జో ఉచార కెరయ్ తి రిసొ, తుమ్ క ‘ఉచార కెర బుదిద్ తతుత్ ’మెనయ్.

18ఆఁవ్ ‘అమ్ తె అనెన్ జెయెనాయ్’ మెన తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్
ఉచార పుల అసుస్స్. 19 గని పబు సెలవ్ దిలె, తుమ్ తె బే బేగి
జెయిందె, చి జేఁవ్ పులిల మానుస్ల్ చ కొడొచి రిసొ రుజుజ్ ల్ సూనుక
నెసి, గని జోవయించి సెకిచ రుజుజ్ ల్ పరిచచ్ కెరిందె. 20 కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి రాజిమ్మానుస్చి పెటిట్ తిలిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్ జయెదె
మెలె, మానుస్చ కొడొ నాయ్, గని పబుచి ఆతమ్సెకి మానుస్ ఇండితి
బుదిద్తెయి డీసెదె, జయియ్ రుజుజ్ జయెదె. 21 జలె, తుమ్ చి ఇసుట్ మ్
కిచొచ్ ఆఁవ్ అయ్ లె, సిచచ్ కెరి డండొ దెరనిల్ రితి జెంక గే, పేమముదుద్
తెన్ జెంక గే? పేమముదుద్ తెన్ ఆఁవ్ అయ్ లె సరద్ జసెత్, జలె, తుమ్
బుదిద్ ఇండ.

5
లంజె జలొ ఎకిక్లొచి రిసొ పవులు తీరుప్ సంగిలిసి

1 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక, అనెన్కొల్చి ఉపిరి జలె, ‘లంజె వంసుమ్ చొ
జాజితయ్’మెనసంగితతి. అనెన్,జొయియ్జితి రగుమ్, జలె, పబుక
నేనల్ మానుస్ల్ కి తెదిద్ పాపుమ్ తెన్ జితి నాయ్! కీసి లంజె జా అసెస్
మెలె,అబొబ్స్ చితేరిస్ తెన్ లంజె జితయ్! 2జలెకి,తుమ్లాజుజసు
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నాయ్, పుల అసుస్స్! కీసి! జా పాపుమ్ చి రిసొ తుమ్ విసారుమ్
జతదు జలె, జతి! జా పాపుమ్ కెరొసొక తుమ్ దూరి కెర తుమ్ చి
తెన్ అనెన్ బెదవన నాయ్.

3 ఆఁగుక, జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ నెంజిలె కి, ఆతమ్క తుమ్ చి
తెన్ అసిస్. తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ పూరి తిలి రితి అసిస్. 4 జలె, దసిస్
పాపుమ్ కెరొల్ జో మానుస్చి రిసొ ఆఁవ్ అపెప్ కి తీరుప్ ఉచర అసిస్.
తుమ్ సంగుమ్ తె బెదిలె పొది, ఆతమ్క ఆఁవ్ కి తుమ్ చి తెన్ బెదిల్
రితి జయిందె, చియేసుకీసుత్ చి సెకి తుమ్ చి తెన్ తా, 5జోమానుస్చి
ఆఁగ్ పాడ్ జతి రితి జోక సయ్ తాన్ చి అతిత్ తుమ్ సొరప్ కెర దాస;
సిచచ్జోజలె, పబు జలొయేసులోకుమ్ చక తీరుప్ కెరిజాఆకర్ దీసిక
జోమానుస్చి ఆతమ్యి రచిచ్ంచుప జతయి.

అనెన్ బుదుద్ ల్ చి రిసొ తీరుప్ సంగిలిసి
6 దసిస్ పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ‘అమ్ చి సెకిక అమ్ ఇండితసుమ్’

మెన తుమ్ పులిలిసి చెంగిల్ నాయ్. పోడియొ కెరి పాకుమ్ తె
పులయ్ తి పీట్ ఇదిలిదిల్ తిలె కి, ఒండి పాకుమ్ పులెదె మెన నేనుస్
గే? 7అగెగ్చిపాపుమ్కెరిల్ బుదిద్చితుమ్గెచచ్వనగెల;తుమ్సుదిద్ జతి
రిసొ, *పాపుమ్ గెచచ్య్ లి గురుచి పసాక్ పండుగు మెండపిలల్ రిత,
కీసుత్ అమ్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తిఅరిప్తుమ్జలితెంతొతుమ్ క ‘సుదిద్
జల’మెన దెకితయ్. 8జాకయ్,జాపండుగు కెరిల్ రితి జా,జోఅమ్ క
సుదిద్ కెరిల్స్ చిరుజుజ్ డీసిత్ రితి ఇండుమ. అమ్ చిఆతమ్కపాడ్ కెరిఅగెగ్చి
బుదిద్ ,మెలెమూరుక్మ్బుదిద్ ,పాపుమ్ బుదిద్ ,అమ్ కగార్ కెరెదె,చిజా
పోన. జాపులయ్ తిపీట్నెంజిలిపాకుమ్ తెబెదితినిదానుమ్సతిత్మ్
జా సుదిద్ జమ.

9 ‘లంజెచ మానుస్ల్ తెన్ బెద నాయ్’ మెన అగెగ్చి ఉతుమ్ తె
తుమ్ క రెగిడల్య్. 10 మాములుమ్ పబుక నేనల్ ఈంజ లోకుమ్ చ
లంజె జలస, ఆసల్ జలస, చోరుల్ , బొమమ్ల్ క జొకరసచి రిసొ సంగి

* 5:7 5:7 పసాక్ పండుగు దీసియేసు అమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలన్.
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నాయ్. దస మానుస్ల్ తెన్ ఎదగ్రె నే బెదుక జలె, ఈంజ లోకుమ్ క
పూరి ములయ్ తయెదె. 11 కిచొచ్ అరుద్ మ్ తెన్ దసిస్ రెగిడల్య్ మెలె,
కో జలెకు ‘నంపజలస’ మెననొల్సొ లంజె జతొసొ, ఆసల్ జతొసొ,
బొమమ్ల్ క జొకరొసొ జలె, మానుస్క దూసెనల్ కెరొసొ జలె, మతిత్లొసొ
జలె, చోరు జలె, దసొచొక తుమ్ బెదవన నాయ్. జోవయింతెన్
అనిన్మ్ కి కెర నాయ్. 12 జలె, నంపజలస్ నెంజిలసక తీరుప్ కెరుక
అంచికామ్నెంజె. గని పబుచి సంగుమ్ తెబెదిలసకయ్తీరుప్ కెరుక,
మాతుమ్, సంగుమ్ చ తుమ్ నంపజలసచిపూచి. 13 సంగుమ్ తె నే
బెదిలసక తీరుప్ కెరొసొ దేముడు, గని
†“తుమ్ చి తెన్ బెదిలొ కొనొస్ జలెకు పాపుమ్ కెరొల్సొ జలె,
తుమ్ తె తెంతొ ఉదడ గెల”
మెన పబు జోచయ్ జల మానుస్ల్ చి రిసొ పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి
తీరుప్కోడు అసెస్.

6
నంపజలస తీరుప్ కెరి గేర్ చ తగు కెరుక పోన

1 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జటిట్ జా తిలె, నంపజలసచి ముకెమ్
నే గెతె, కిచొచ్క పబుక నంప నెంజిలసతె జోవయించి తీరుప్ కెరి గేర్ తె
తగు కెరసు? జాతపుప్. 2నంపజలస ఒండిలోకుమ్ చక తీరుప్ కెరుల
మెన నేనుస్ గే? ఒండి లోకుమ్ చక తుమ్ తీరుప్ కెరుక అసెస్ జలె, ఇస
ఇదుదల్ తగుల్ తుమ్ సంగుమ్ తె సూనుక నెతురుస్ గే? 3 దూతల్ క
కి అమ్ తీరుప్ కెరుక అసెస్ మెన కి నేనుస్ గే? దసిస్ కెరుమ్ దే జలె,
ఈంజయ్ లోకుమ్ చ తగుల్ సూనుక అమ్ క అనెన్య్ అదికారుమ్
అసెస్.

4 జలె, తుమ్ క ఈంజ లోకుమ్ తె తగుల్ తిలె, కిచొచ్క పబుచి
సంగుమ్ క కామ్ క జెత మానుస్ల్ చి మొకెమ్ నే సూనయ్ తె వేర
మానుస్ల్ చతగుల్ తె కుటట్య్ తసు? 5తుమ్ కలాజ్నాయ్గే? పబుక
† 5:13 5:13 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 17:7, 19:19, 22:21, 24 చి 24:7.
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నంపజల తుమ్ బావుడుల్ తె కో బుదిద్ మానుస్ తయె నాయ్ గే, చి
జోచి మొకెమ్ సూనయ్ లె జో తగు కుటట్వుక నెంజె గే? 6 జలె, తుమ్
నంపజలస బావొక బావొ తగుల్ కెరసు, చి పబుక నంపనెంజిలసక
వెసడత్సు! 7 అనెన్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్
తగు కెరెల్, నంపనెంజిల మానుస్ల్ దెకిలె తుమ్ క ఆఁసుల. తుమ్
నంపజలసచి నావ్ దెకెదె. దస తగుల్ జతి కంట మానుస్ల్ తుమ్ క
కెర తపుప్ల్ ఓరుస్ప జంక చెంగిలి,మోసిమ్జంక చెంగిలి. 8తుమ్ చ
సొంత బావుడుల్ క కి తుమ్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పాపుమ్ కెర మోసిమ్
కెరసు.

సుదిద్ నెంజిలస దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక నెంజె
9 సుదిద్ నెంజిల మానుస్ల్ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక నెంజె

మెన నేనుస్ గే? తుమ్ మోసిమ్ జా నాయ్. పెండిల్ నే జతస,
జలస లంజెకమొ కెరస, బొమమ్ల్ క జొకరస జలెకు, మునుస్బోదల్
తెన్ మునుస్బోదల్, తేర్ బోదల్ తెన్ తేర్ బోదల్ లంజె జతస జలెకు,
10 చోరుల్ జలెకు, డబుబ్ల్ క ఒగగ్ర్ ఆస జతస జలెకు, మతావ్లల్
జలెకు, మానుస్ల్ క దూసుప కెరస జలెకు, మానుస్ల్ క బియఁడ
లాబుమ్ కెరంతస జలెకు, దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక నెతిరి.
11 తుమ్ అగెగ్యి దస మానుస్ల్ జా తిలదు, గని పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్దోయి
జా, పబుచయ్జా,పాపుమ్నే కెర తిలి రితి సుదిద్ జలదు, చి తుమ్ క
‘పునిన్మ్ జల’మానుస్ల్ జా అసుస్స్.

12జలె, “అంక ఇసుట్ మ్ జలిసి కేన్ కి కెరుక అంక అకుక్ అసెస్, గని
సగుమ్ కమొ కెరెల్ చెంగిల్ నాయ్. అంక ఇసుట్ మ్ జలిసి కేన్ కి కెరుక
అంక అకుక్ అసెస్, గని కిచొచ్ అలవాట్ క గొతిమానుస్ రితొ అఁవ్ జా
తయిందె.

13 “అనిన్మ్ మానుస్చి పేట్ కయ్, పేట్ అనిన్మ్ కయ్” మెన
సంగితసుమ్, చి ఆకర్ క దొనిన్ కి పబుయి గెచచ్వ గెలెదె. గని,
మానుస్చి ఆఁగ్ లంజె జతి రిసొ నెంజె గని పబుచి రిసొయి, దసిస్
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పబు ఆఁగ్ చి రిసొయి. 14అనెన్,యేసుపబుక దేముడు అబొబ్సి అనెన్
జియడొల్ , చి జోచి సెకి అమ్ క కి జియడెదె. 15 కీసుత్ చి ఆఁగ్ క తుమ్ చ
ఆఁగ్ వాటల్ జవుల మెన తుమ్ నేనుస్ గే? జేఁవ్ దసిస్ జలె, కీసుత్ చ
వాటల్ కడ గెల కెర సానిక బెదవుక బెదెదె గే? నెంజె! 16సాని తెన్ కో
బెదెదె గే,జాతెన్ ఎకిక్ ఆఁగ్ జతయ్మెన నేనుస్ గే? కిచొచ్క మెలె,
*“జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ ఆఁగ్ జా తవుల”
మెనదేముడుచి కొడొతె రెగడ్యిలయ్అసెస్. 17గని, పబు తెన్ కోబెద
అసిత్ గే, జో తెన్ ఎకిక్ ఆతమ్యి జా తవుల. 18జాకయ్, లంజెకమొ
దూరి కెరన. దసితె ఎదగ్రె బెద నాయ్. మానుస్ల్ కెరి అనెన్ ఎతిక్
పాపుమ్, జలె, జోచి ఆఁగ్ క దూరి అసెస్, జోచి ఆఁగ్ క బయిలె అసెస్,
గనికోలంజెజయెదెగే,జోచిసొంతఆఁగుకపాపుమ్కెరపాడ్కెరయ్.

19తుమ్ చి ఆఁగ్, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి దేముడు దిలి జోచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్క గుడి జా అసెస్ మెన తుమ్ నేనుస్ గే? తుమ్ క తుమి ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి ఏలుప కెరనుక తుమ్ క అదికారుమ్నాయ్. 20దేముడు
ఒగగ్ర్ కరీద్ క తుమ్ క †గెన అసెస్. జాక, తుమ్ చి ఆఁగ్ తెన్ జోక
గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ సుదిద్ తెన్ ఇండ.

7
పెండిల్ జతిస్ చి నే జతిస్

1జలె,తుమ్రెగడ్ పుసిలిస్ క జబాబుల్ రెగిడిందె. పెండిల్ నేజాతిలొ
మునుస్బోద, జలె, తేర్ బోదక నే చడెల్ చెంగిలి. 2గనిజోమానుస్ పెండిల్
నేజాతిలె, సయ్ తాన్ఉచరిసి రితి లంజెకమొనే కెరవుకమెన, ఎతిక్
మునుస్బోదకసొంతతెరిన్ తిలె,ఎతిక్తేర్ బోదకసొంతమునుస్సితిలె
చెంగిలి.

3 మునుస్సి తేరిస్క జోచి పూచి తిలిసి దెంక, తేరిస్ మునుస్స్ క
జేఁవ్ చిపూచితిలిసిదెంక. 4కిచొచ్కమెలె,జాచిసొంతఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి ఏలుప కెరుక తేరిస్క అదికారుమ్ నాయ్; మునుస్సి
* 6:16 6:16 ఆదికాండుమ్ 2:24. † 6:20 6:20మెలె, జోవయించి లొఁయి సువ
జోవయించిపాపుమ్పుంచ సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొజోవయింక నెతొవన అసెస్.
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ఏలుప కెరయ్. దసిస్,జోచిసొంతఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్అయ్ లి రితిఏలుప
కెరుక మునుస్స్ క అదికారుమ్నాయ్; తేరిస్ ఏలుప కెరయ్.

5 తుమ్ తె కేన్ జవుస్ దొగుతెర ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఉచర పారద్న
నిదానుమ్ కెరి రిసొయి గడియకయ్ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దూర్ జా తంక
జయెదె, నెంజిలె పోన. గని పారద్న కెరి జా కామ్ కెర కేడయ్ లదు
మెలె, అనెన్ మాములుమ్ బెద, నెంజిలె తుమ్ *ఆఁగ్ క ఆసక ముదొద్
కెర నెతిరెల్, సయ్ తాన్తుమ్ కపాపుమ్ కెరవుకఉచరెదె. 6పారద్నల్ చి
రిసొ గడియ అంక తంక జయెదె మెన కిచొచ్క సంగితసి మెలె, ఆడ
నెంజె, గని దసిస్ కెరుక చెంగిల్ జయెదె. 7 అనెన్, తుమ్ ఎతిక్జిన్
అంచి రితి పెండిల్ నెంతె తతత్దు జలె, ‘చెంగిలి’ మెన్ తయ్, గని
ఎతిక్మానుస్క దేముడు దిలి వరుమ్ జోకయ్ తయెదె; ఎకిక్లొక ఏక్
వరుమ్, అనెన్కొల్ క అనెన్క్ వరుమ్దా అసెస్.

8పెండిల్ నే జలసకచి రండెల్మానుస్ల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,
‘అంచి రితి జేఁవ్ దసేస్ తిలెజోవయింక చెంగిలి’. 9గని, జేఁవ్ ఓరుస్ప
జంక నెతిరెల్, పెండిల్ జతు. కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ ఆఁగ్ ఆసక వడిడ్తి కంట
పెండిల్ జంక చెంగిలి.

10పెండిల్ జలసక కిచొచ్ ఆడ దెతసిమెలె; ఆఁవ్నాయ్, గని పబుచి
ఆడ ఈంజ; తేరిస్ మునుస్స్ క ములుక నెంజె. 11 గని ఏక్ వేల
ముల దిలె, దసేస్ తవుస్, నెంజిలె మునుస్స్ తెన్ అనెన్ బెదుస్. పడొత్
మునుస్సి తేరిస్క ములవుక పోని.

12తుమ్ తెఅనెన్సగుమ్ జిన్ క కిచొచ్మెంతసిమెలె;పబు సంగిలిసి
నెంజె, గని అఁవివ్ సంగితసి. పబుక నంపజలొ కేన్ బావొచి తేరిస్
పబుక నంపనెంజిలిసి జయెదె గే, జా ‘జో తెన్ జియిందె’ మెన్ తయ్
జలె, జో జాక ములుక నెంజె. 13 దసిస్, కేన్ నంపజలి తేర్ బోదచొ
మునుస్సి నంపనెంజిలొసొజలె, ‘జాతెన్జియిందె’మెనజోసంగిలె,
జా కి జోక ములుక నెంజె. 14 కిచొచ్క మెలె, నంపజలి తేరిస్చి
సుదిద్చి రిసొ, నంపనెంజిలొ మునుస్సి కి సుదిద్ జయెదె, చి నంపజలొ

* 7:5 7:5 ఆఁగ్ క ఆసక ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్
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మునుస్స్ చిసుదిద్చి రిసొనంపనెంజిలితేరిస్ కి సుదిద్ జయెదె. నెంజిలె,
తుమ్ చితెదసిస్ జల కుటుంబల్ చబోదల్సుదిద్ జతనాయ్. గనిఅపెప్
సుదిద్ జా అసిత్.

15 గని జేఁవ్ దొగుతెరతె నంపనెంజిలొ మునుస్సి జలెకు
నంపనెంజిలి తేరిస్ జలెకు ములుక కోర్ ప జతయ్ జలె, ములుసు.
దసిస్ జా తిలె, నంపతిలొసొ జవుస్ నంపతిలిసి జవుస్ మునుస్స్
తెన్ గే తెరిస్ తెన్ గే తంక పూచి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘సేంతుమ్
తెన్ జితు’ మెనయ్ పబు అమ్ క బుకారా అసెస్. 16 నంపనెంజిలొ
మునుస్సి తుచి తెన్ తతొత్ జలె,మునుస్ది పబుక నంపజా రచిచ్ంచుప
జతి రితి తుయి జోక సికడుక తెరితది గే నెతిరది గే నేనిస్. దసిస్,
నంపనెంజిలి తేరిస్, మునుస్బోద తుచి తెన్ తతిత్ జలె, జా నంపజా
రచిచ్ంచుప జతి రితి సికడుక తెరితది గే నెతిరది గే, నెసి. జాకయ్
తుమ్ సిచచ్ కెరన నాయ్.

పబు బుకారిల్ పొది కీసి తిలె, దసేస్ తంక
17పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్చి రిసొ కిచొచ్ ఆడ కెర అసిస్మెలె, కేన్

మానుస్క పబు కిచొచ్ వరుమ్ దా అసెస్ గే, జోమానుస్ జయియ్ వరుమ్
రితి జింక. కీసి జింక మెన దేముడు జోక బుకారా అసెస్ గే, దసిస్
జింక. 18 పబు బుకారిల్ పొది కో యూదుల్ చి గురుచి సునన్తి కెరన
తిల గే,జా గురుచ మచచ్ల్ గెచచ్వుక పోన. పబు బుకారిల్ పొది కో జా
గురు కెరన తతి నాయ్ గే, కెరనుక ఉచరు నాయ్. 19 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచ కొడొ రితి ఇండుకయ్ముకిక్మ్. 20పబు బుకారిల్ పొది కీసి
తిల గే, ఎతిక్మానుస్ దసిస్ తంక. 21పబు బుకారిల్ పొదిగొతిమానుస్ల్
జా తిలదు గే, బాద నాయ్. విడద్ల్ జంక వాటు తిలె, విడద్ల్ జా.
కీసి తిలె కి, బాద నాయ్. 22 కిచొచ్క మెలె, గొతిమానుస్ తిలి పొది
పబు బుకారొల్సొ జలె, పబుచి తెడి †విడద్ల్ జలొసొ జతయ్. దసిస్ కి,
విడద్ల్ తిలి పొది కకక్ పబు బుకారా అసెస్ గే, జో కీసుత్ చొ గొతిమానుస్

† 7:22 7:22 సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ విడద్ల్ జలొసొ.
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జతయ్. 23 కీసుత్ చి లొఁయి తెన్ దేముడు ‡తుమ్ క గెన అసెస్. జాక,
మానుస్చి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ ఇండుక నాయ్. 24జాకయ్, బావుడుల్ ,
పబు బుకారిల్ పొది కీసి ఎతిక్మానుస్ తిలదు గే, దేముడుచి తెడి దసేస్
తతుత్ .

పెండిల్ నే జలసచి జలసచి రిసొ సంగిలిసి
25పెండిల్ నే జలసచిరిసొ,జలె,పబుఅంక కిచొచ్ఆడదెయెనాయ్,

గని పబు అంక నంప అసెస్,జోవయించి దయఅంచి ఉపిప్రి అసెస్చి
రిసొనిదానుమ్అసిస్,చిఆఁవ్ఉచరిసిఆఁవ్ సంగిందె. 26కిచొచ్ ఆఁవ్
ఉచరసి మెలె, అపెప్ జెత అలల్ర్ చి రిసొ దసేస్ తంక చెంగిలి. 27 కేన్
మునుస్బోదతెరిన్ ఆన తిలె, విడద్ల్ జంక ఉచరుస్ నాయ్. తెరిన్ నే ఆన
తిలె, పెండిల్ జంక ఆస జవుస్ నాయ్. 28 గని ఏక్ వేల పెండిల్ కెరనెల్
పాపుమ్ నెంజె. దసిస్ తేర్ బోద కి పెండిల్ కెరనెల్ పాపుమ్ నెంజె. గని
పెండిల్ జలసక ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తయెదె. దస బాదల్ తుమ్
సేడుక అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్.

29బావుడుల్ , కిచొచ్క ఇసి మెన ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, అపెప్ తెంతొ
ఆకర్ దీసి ఎద తొకిక్ సమయుమ్ అసెస్. జాకయ్, తెరిన్ ఆనల్స
అపెప్ తెంతొ తెరిన్ నే ఆన్ లి రితి పబుచి కామ్ కయ్ నిదానుమ్ జితు.
30 ‘కిచొచ్ జలెకి, పబుచి కామ్ ముకిక్మ్’ మెనయ్, ఏడత్స నే ఏడిత్సి
రితిజితు,సరద్ తెన్తిలససరద్ నెంజిల్రితిజితు. ఆసిత్ గెనల్స కీసిజింక
మెలె, కిచొచ్ నెంజిలి రితి జతు. 31 అనెన్, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిసి
వాడిక కెరస కీసి జింక మెలె, దసిస్చిక దెరున్ నే సేడిత్ రితి జితు. అపెప్
సంగిలిసి ఎతిక్ కిచొచ్కమెలె,ఈంజలోకుమ్ చి రితితిలిసిఎతిక్పూరి
పాడ్జా గెతిసి.

32 ‘తుమ్ చి మెనుస్తె ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తతుత్ నాయ్’
మెనయ్ తుమ్ చి రిసొ అంచి ఆస. పెండిల్ నే జలొ మునుస్బోద,
జలె, పబుచ కమొచి రిసొమెనుస్ దెతయ్, పబుచ ఆసల్ కెరుక ఆస
జతయ్. 33 పెండిల్ జలొ మునుస్బోద ఈంజయ్ లోకుమ్ చ కమొచి
‡ 7:23 7:23 నెంజిలె, ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ తుమ్ క నెతొవన అసెస్’.
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రిసొచి తేరిస్చ ఆసల్ జరుగ్ కెరుక అలల్ర్ జతయ్. 34 చి జోవయింక
దొనిన్ మెనుస్ల్ తతత్య్. దసిస్, పెండిల్ నే జలి తేర్ బోద గే, ఉబెడి
గే జలె, పబుచ కమొచి రిసొ మెనుస్ దెతయ్, ఆఁగుక కి ఆతమ్క కి
సుదిద్ తంక, పబుక ఎకిక్ నిదానుమ్ తంక ఆస జతయ్. గని పెండిల్
జలి తేర్ బోద, జలె, ఈంజ లోకుమ్ చ కమొచి రిసొ కి, మునుస్స్ చ
ఆసల్ జరుగ్ కెరుక కి అలల్ర్ జతయ్. 35ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క కిచొచ్క
ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ సంగితసి.
తుమ్ కజాడువయడిత్ రిసొనాయ్, గనిబుదిద్వాటుదెకయ్ తిరిసొయి.
తుమ్ క ‘పబుక ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ జతు’మెన అంచి ఆస.

36జోక దెంక సంగ తిలినాడిక ఎకిక్లొ నే ఆనెల్,ఆసక ఓరుస్ప జంక
నెతిరెల్, రకనుక నెతిరెల్, పెండిల్ జతి జోచి ఇసుట్ మ్ కెరనుస్. పెండిల్ జంక
పాపుమ్ నెంజె. 37 గని, కకక్ మెనుస్ డిటుట్ మ్ తిలె, జో ఓరుస్ప జంక
తెర జోచి ఆస రకనుక తెరెల్, జా దుయిస్ క మింతుస్ జా, నే ఆనుక
దయిరిమ్ తిలె, దసేస్ తాఁ గెలె, చెంగిలి. 38 జాక, జో సంగ తిలి
దుయిస్ క కో పెండిల్ జలె చెంగిలి, గని కో పెండిల్ జయె నాయ్ గే, జోక
ఒగగ్ర్ చెంగిలి.

39మునుస్సి జీవు తిలె ఎద, తేరిస్ జోకయ్ తంక. గని మునుస్సి
మొర గెలె, జా ఇసుట్ మ్ జలొసొక పెండిల్ జంక జయెదె; గని పబుచి
సెలవ్ రితి జలెకయ్. 40జా దసేస్ తాఁ గెలె, జాకయ్ చెంగిలి, మెన
ఆఁవ్ ఉచరసి. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కి దసిస్ మెన అంచి పెటిట్
సికడత్య్మెన ఆఁవ్ ఉచరసి.

8
బొమమ్ల్ క దిలిసి కతిస్ చి రిసొచి కోడు

1జలె, బొమమ్ల్ క దిలి అనిన్మ్ చి రిసొ ఉచరుమ. తుమ్ తుమ్ చి
ఉతుమ్ తె రెగిడిల్ రితి ‘అమ్ ఎతిక్జిన్ క గాయ్నుమ్ అసెస్’ మెన
జానుమ్. గని ‘గాయ్నుమ్మానుస్క పులయ్ తయ్’ మెన కి జానుమ్.
పేమయ్, మాతుమ్, మానుస్క డిటుట్ మ్ కెరయ్. 2 “అంక గాయ్నుమ్
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అసెస్”మెనకోఉచరంతయ్గే,జోజానుకముకిక్మ్తిలిసిజోఅపెప్క
నేనె. 3గని, దేముడుక కో పేమ కెరయ్ గే,జోదేముడు జోకయ్జానె.

4 జాకయ్, బొమమ్ల్ క అనిన్మ్ దిలిస్ చి రిసొ ఉచరెల్, ఈంజ
లోకుమ్ చ ‘బొమమ్ల్ క కిచొచ్ జీవు నాయ్’ మెనజానుమ్, అనెన్, ‘జీవ్
తిలొదేముడు ఎకిక్లొయిఅసెస్. అనెన్కోయినాయ్’మెనకిజానుమ్.
5మెలె,అనెన్క్లోకుమ్ తె కిబూలోకుమ్ తె కిఒగగ్ర్ వేర వేరవసుత్ వల్ క
‘దేముడుల్ జతతి’మెనమానుస్ల్సంగితతి. నిజుమిమానుస్ల్ క కిచొచ్
కిచొచ్ ‘దేముడుల్ ’ ‘పబులు’ ఒగగ్ర్ జతతి. 6మానుస్ల్ దసిస్ సంగిలే
కి, అమ్ క ఎకిక్లొయి దేముడు. కొనొస్ మెలె, ఎతిక్కయ్ అబొబ్ జలొ
దేముడు. జో ఎతిక్ జెరమ్యిలొసొ, చి జోచి రిసొయి అమ్ ఎతిక్జిన్
జితసుమ్. పడొత్ అమ్ క ఎకిక్లొపబు. కొనొస్మెలె,యేసుకీసుత్ . *జోచి
అతిత్ ఎతిక్ జెరుమ్న్ జలి, జొయియ్ అంక జెరమ్య్ లన్ చి రిసొ అమ్
జితసుమ్.

7జలెకి, ‘బొమమ్ల్ క సెకినాయ్’మెనసగుమ్ జిన్అపెప్క నేన్ తి;జా
గాయ్నుమ్ జేఁవ్ క నాయ్. సగుమ్ జిన్ అగెగ్ తెంతొ బొమమ్ల్ క జొకరుక
అలవాట్ జా తిల, చి ‘బొమమ్ల్ క దిలిసి అమ్ నంపజలస కయ్ లె
అమ్ క పాడ్ కెరెదె’ మెన బితతి, చి జోవయించి మెనుస్తె బమమ్
జవుల. కయ్ లె, ‘గార్జలమ్,పొరపాట్జలమ్’మెన ‘మెనుస్కపాడ్
జలమ్’మెన నిసాక్రుమ్ దెకనుల.

8అమ్ కతిసి, జలె, దేముడుక పాసి ఆనెనాయ్, దూరి కెరె నాయ్.
నే కయ్ లెనసుట్ మ్నాయ్కయ్ లెలాబుమ్నాయ్. 9గని, కిచొచ్చి రిసొ
తుమ్జాగర తంకమెలె, ‘కంక జయెదె’మెనతుమ్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి
రితి కెరెల్, ఏక్ వేల †మెనుస్ డిటుట్ మ్ నెంజిలొ అనెన్కొల్ నంపజలస తుక
దెక,జోకిపడొత్ కయ్ లె, ‘తపుప్ కెరల్య్’మెనఉచరనఉసుస్ర్జయెదె,
చి జోచి మెనుస్తె జో పొరపాట్ కెరిల్ రితి జయెదె. 10 దసిస్ తుమ్ చితె
కో జలెకు కేన్ జవుస్ బొమమ్చి గుడితె వెస బలి దిలిసి కయ్ లె, ఆతమ్క
డిటుట్ మ్ నెంజిలొనంపజలసకోజలెకుజోక ఒతత్ దెకిలె, ‘జోగాయ్నుమ్
* 8:6 8:6యోహాను 1:1-4దెక. † 8:9 8:9రోమియుల్ 14అదయ్యిమ్,ముకిక్మ్ క
14:13-23 దెక.
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తిలొసొకతయ్,ఆఁవ్ కి కయ్ లెబాదనాయ్, కిచొచ్గె’మెనదయిరిమ్
నెంజ, దయిరిమ్జాజో కి కయ్ లె, ‘వేర దేముడుల్ క దిలిసి కయ్ లయ్.
కీసుత్ క ములిల్ రితి జతయ్’ మెన జో పడొత్ బమమ్ జయెదె. 11 దసిస్
జలె,జోమానుస్క ‘పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జవుస్’మెనయ్ కీసుత్
మొరతిలె కి,తుమ్ చి ‘గాయ్నుమ్’చిరిసొయిఆతమ్క డిటుట్ మ్నెంజిలొ
జోమానుస్ జోచిఆతమ్తెపాడ్జలి రితి జయెదె. 12దసిస్, జేఁవ్ ఆతమ్క
డిటుట్ మ్ నెంజిలసచి ఆతమ్ పాడ్ కెర తుమ్ పాపుమ్ కెర, కీసుత్ క కి
పాపుమ్ కెరిల్ రితి జతసు. 13జాకయ్, ఆఁవ్ ముకక్ల్ జవుస్ కతిసి
జలెకు బావొ జలొ కేన్ జవుస్ నంపజలసక ‡పాపుమ్ కెరయెదె జలె,
ఆఁవ్ ముకక్ల్ కయినాయ్!

9
పబు నిసాన్ లొచి రిసొ పవులు రుజుజ్ జలిస్

1అంక పరిచచ్ కెరసు జలె, కీసుత్ చి తెడి ఆఁవ్ విడద్ల్ జలొసొ నెంజి
గే? జోచి చి రిసొ జోచొ బారికి ఆఁవ్ జయి నాయ్ గే? అమ్ చొ పబు
జలొయేసుక ఆఁవ్ సొంత దెకుక నాయ్ గే? తుమీ పబుచి తెడి ఆఁవ్
మారుస్ప కెరల్సచి పలితుమ్ తుమ్ నెంజుస్ గే? 2 ఆఁవ్, ‘పబుచొ
బారికి నెంజె’ మెన వేరమానుస్ల్ అంచి రిసొ ఉచరెల్ కి, దసొచొ ఆఁవ్
తిలిస్ క తుమిసాచుల్జసెత్. పబుచిబారికికామ్ కజోఅంక నిసానిల్సి.
కిచొచ్తె రుజుజ్ జతయ్ మెలె, తుమ్ పబుచి తెడి తిలిసి, అంచి అతిత్
జోచి రిసొ సూన నంపజలదు, అంక జో దిలి కామ్ తుమ్ చితెయ్
జెయిమ్జలి.

3 అంక పరిచచ్ కెరసక అంచి జబాబ్ ఈంజయి. 4 పబుచి ఈంజ
కామ్ కెరస, కంక పింక విలువ నాయ్ గే, నాయిమ్ నాయ్ గే, బెదె
నాయ్ గే? 5పబుచ బావుడిస్వొ చి *కేపా చి పబుచ అనెన్ బారికుల్ చి
రితి అమ్ తెరిన్ ఆన అమ్ చి పటిట్ కడ నెంక అమ్ క విలువ నాయ్ గే?
6పబుచబారికుల్మొతుత్ మ్ తెఎకిక్ బరన్బాచిఆఁవ్, జలె,అతొత్ తెన్

‡ 8:13 8:13 8:9 దెక, చి రోమియుల్ 14:23. * 9:5 9:5మెలె, ‘పేతురు’.
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కామ్ కెర కెరయ్ జింక ములుక విలువ నాయ్ గే? ఎకిక్ అమిమ్ కామ్
కెర కెరయ్ జింక ములుక విలువ నాయ్ గే? 7 జమాను సుదొ సొంత
గెర్ చి డబుబ్ల్ ఆనన జమానుల్ చ కామ్ కెరెదె గే? కో దాసతోఁట గల
కెర ఒతత్చ కాయల్ జో కంక నెంజె గే? మంద రకితొ గొవుడు మందచి
దూదు నే పితెకోతవుల? 8ఆఁవ్మానుస్ అఁవివ్ కెరయ్ఇసిసంగితసి
గే? దేముడుచ †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగడ్య్ లదేముడుచఆగన్ల్
కి ఇసి సంగితతి. 9 ‡“గిడడ్ల్ కెలెన్ సుఁదయ్ తె పొది సుఁదయ్ తొ
బెయిలుచి మూంతి బందుక పోన” మెన మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తె ఇసి రెగడ్వ అసెస్. జలె, ఎకిక్ బెయిలల్
చి రిసొ జో ఉచరయ్ గే? 10 కచితుమ్ అమ్ చి రిసొయ్ఈంజ కోడు
సంగితయ్ మెన ఆఁవ్ నంపజతసి. కిచొచ్క మెలె, కేఁసొత్ సొ కేఁసిలె,
పంటొ లాయితొసొ పంటొ లాయిలె, జో కి ఈంజొ కి ‘పంటొచి వాట
నఙనుక జయెదె’ మెన ఆస తెన్ తవుల, నఙనుక విలువ జవుల.
11 ఆమ్, జలె, తుమ్ చితె ఆతమ్చి బిఁ గల అసుస్మ్ మెలె, అమ్ క
తుమ్ కిచొచ్ జవుస్ దెంక నెంజె గే? అమ్ క కిచొచ్ జవుస్ వాట జెంక
బెదె నాయ్ గే?. 12 పబుచి కామ్ కెరల్ వేర మానుస్ల్ తుమ్ చితె వాట
నఙనుక విలువ తిలె, అమ్ అనెన్ విలువ జము నాయ్ గే? అమిమ్
తొలితొతుమ్ కసుబుమ్కబుర్సూనయ్ లమ్, గెద. జలె,జానఙనుక
అమ్విలువ జలెకి,జాఅమ్నఙనుకనాయిమ్తిలె కి,అమ్ క జెతిసి
నఙనుమ్ నాయ్. పబుచి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ సూన్ తిస్ క కిచొచ్
అడుడ్ కెరుక నెస కెర, కిచొచ్ కసుట్ మ్ కి ఓరుస్ప జమ్ దె.

13దేముడుచి గుడిచికామ్కెరసేవ కెరస,జలె, దేముడుచి గుడిచి
జేఁవ్ చి వాట నఙ కతతి. బలిచి కామ్ కెర సేవ కెరస జా బలి దిలి
టాన్ తె దెతిసి జోవయించి వాట నఙ కతతి మెన నేనుస్ గే? 14 దసిస్,
“సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తసజోవయించిజాకామ్ చి రిసొచివాటక
జితు కతు”మెన పబు ఆడ దిలన్.
† 9:8 9:8 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్
మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్.
ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 9:9 9:9 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 25:4.
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15 జలెకి దసిస్ ఆఁవ్ కిచొచ్ జలెకి నఙనుక నాయిమ్ తిలె కి, ఆఁవ్
నఙనుక నాయ్. చి ‘దసిస్ తోడు దొరుక్ కెరనుక ఉచరయ్ ఉతల్
రెగిడత్య్’మెనతుమ్ అంచి రిసొఉచరనాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘ఆఁవ్
నఙి నాయ్’ మెన ఆఁవ్ గవురుమ్ సంగితిస్ క కో అడుడ్ కెరి కంట
మొరుక కి సరద్ జయిందె.

16సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ కిచొచ్ గవురుమ్ నఙనుక బెదె
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా సుబుమ్ కబుర్ నే సూనయ్ లె నెంజె,
అయొయ్! ఆఁవ్సుబుమ్ కబుర్ నేసూనయ్ లె,అంక నసుట్ మ్! 17ఎకిక్
అంచి సొంత ఇసుట్ మ్ కయ్ ఈంజ కామ్ కెరయ్ జలె, ‘జో కెరిల్ రిసొ
జోవయింక బవుమానుమ్ దెంక అసెస్’మెనుక జతి. గని ఆఁవ్ ఈంజ
కామ్ కెరిసి ఎకిక్ ఆఁవ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి నెంజె. ఆఁవ్ ఈంజ కామ్ కెరుక
మెన పబు అంకపూచి కెర అసెస్. కిచొచ్ దొరుక్ జలెకి, నే దొరుక్ జలెకి,
ఈంజ కామ్ కెరుకయ్ అంచి పూచి. 18 జలె, అంచి బవుమానుమ్
కిచొచ్ మెలె, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ ఆఁవ్ నఙనుక విలువ
తిలిస్ క ఆఁవ్ ఆస నే జతె, ‘తుమ్ క ఆరిదొరుక్ జవుస్’మెనయ్ఆఁవ్
కిచొచ్ నే నఙితె, తుమ్ క జాడు వయడుక నెస కెర, డబుబ్ల్ గట నే
నఙితె ఆరి బోదన కెరసి.

ఎతిక్ రగల్మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
19 దసిస్, ఆఁవ్ కేన్ మానుస్చొ గొతిమానుస్ నెంజిలె కి, ఒగగ్ర్ జిన్ క

‘పబుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్ అంచి సరద్క ఎతిక్జిన్ క
గొతిమానుస్ రితొ జాఁ అసిస్. 20 ‘యూదుల్ నంపజతు’ మెన,
యూదుడు రితొ జలయ్. మెలె, పూరుగ్ మ్ మోసేచి అతిత్ దేముడు
దిల ఆగన్ల్ క బితసక ‘నంపజతు’మెనయ్, దేముడుమోసేతెన్ దిలి
ఆగన్ల్ క బితొసొ రితొ జలయ్. ఆఁవ్ జా అలవాట్ తెంతొ ఆతమ్క
విడద్ల్ జా తిలె కి. 21 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ రితి నే
కెరసక, మెలె యూదుల్ నెంజిలసక, జలె, ‘జేఁవ్ కి పబుక నంపజా
రచిచ్ంచుప జతు’మెనయ్,యూదుడు నెంజిలొ రితొ జలయ్. మెలె,
దేముడుక నిదానుమ్తా,జోచి కోడ్ రితి నిదానుమ్ ఇండితె తిలయ్,
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గని కీసుత్ సంగిలి ఆగన్ల్ చి రితి, §‘పేమయ్ ముకిక్మ్’ మెనయ్,
జోచి పేమ తెడి అమ్ చ యూదుల్ చ ముకిక్మ్ నెంజిల దేముడు
మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి జాడు యూదుల్ నెంజిలసక వయడి
నాయ్. 22 ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలసక ‘జేఁవ్ కి పబుక నంపజా
రచిచ్ంచుప జతు’మెనయ్, ‘బమమ్ కెరెల్ అనామ్నుమ్ జవుల’మెనయ్,
జోవయింక బమమ్ నే కెరి రిసొ జోవయించొ రితొ జలయ్. ‘కీసి జలె
సగుమ్ జిన్ కయ్ జవుస్ రచిచ్ంచుప కెరిందె’ మెనయ్ జోవయించ
విడద్ల్ క, ఆతమ్ల్ క నిసాక్రుమ్ నే దెకితె, ఎతిక్జిన్ క మరియాద దెక
అసిస్. 23 ‘ఎతిక్జిన్ సుబుమ్ కబుర్ సూన్ తు, నంపజా రచిచ్ంచుప
జతి అవ్ కాసుమ్ నఙన్ తు’ మెనయ్, పడొత్ , ‘నంపజలస ఎతిక్జిన్
తెన్ ఆఁవ్ కి సుబుమ్ కబుర్ తెచ వరల్ తె బెదిందె’మెనయ్.

పరలోకుమ్ చి బవుమానుమ్
24 కేన్ జవుస్ నిగితి కెల్ తితె ఒగగ్ర్ జిని నిగుల, గని ఎతిక్చి

కంట బే బేగి నిగితొసొ ఎకిక్లొ జీనెదె, చి జోకయ్ బవుమానుమ్
దొరుక్ జయెదె మెన తుమ్ నెసు గే. పరలోకుమ్ చి బవుమానుమ్
దొరుక్ కెరంతి రిసొ తుమ్ చితె ఎతిక్ మానుస్కి నిదానుమ్ నిగ జీన.
25 నిగిత కెరల్య్ తె బెదితస, జలె, జోవయించి ఆఁగ్ డిటుట్ మ్ జతి
రితి, ఆఁగుక ఎతిక్ రగల్ కచితుమ్ముదొద్ కెరుక సికనుల. జేఁవ్ దసిస్
సిచచ్ రితి కెరంతిసి కిచొచ్క మెలె, ఆరిపాడ్ జతిఈంజయ్లోకుమ్ తె
బెదితి బవుమానుమ్ దొరుక్ కెరనుక. ఆమ్, మాతుమ్, కిచొచ్క
కచితుమ్ ముదొద్ కెరంతసుమ్ మెలె, పాడ్ నే జతి పరలోకుమ్ చి
బవుమానుమ్ కయ్. 26ఆఁవ్ కేనె గెతసి గే పాఁవిస్ల్ రితి నిగి నాయ్.
వాదుతెన్పొరాటుమ్జలిరితినేజయి,దెబబ్ కేనెనేలయితిరితికెలిల్
నాయ్. 27అంచిఆఁగుక ఆఁవ్ముదొద్చి బుదిద్ సికయ్ తసి కెరసి,అంచ
ఆసల్ క ముదొద్ కెరంతసి. నెంజిలె, తొలితొ వేర మానుస్ల్ క బోద కెర
సికడ తిలె కి, ఏక్ వేల అఁవివ్ ఓడుప జలె, కెదిద్ తపుప్ జయిందె. అంక

§ 9:21 9:21మతత్యి 22:37-40,యోహాను 13:34-35, 15:12, 17.
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జెతికయ్జాబవుమానుమ్నఙన్ తిఅవ్ కాసుమ్ఆఁవివ్ పిటట్వనెల్, కెదిద్
పాపుమ్!

10
యూదుల్ చి రితిపొరపాట్ జతిస్ తె తుమ్ కెరుక నాయ్

1 తుమ్ కిచొచ్క జాగర తెన్ తంక మెలె, బావుడుల్ , అమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ కీసి జల గే, ఉచరుమ. తుమ్ పఁవస్ నాయ్. ఉచరెల్,
కామ్ క జెయెదె. దేముడు జోవయించి పురె ఇండయ్ లి *మబుబ్చి
ఎటొట్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ వెలిల్ బయిలె బులెత్ తిల, †సముదుమ్ చి బుఁయి
వాట్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ సముదుమ్ తె ఇండ గెల. 2దసిస్,మబుబ్చి పటిట్
ఇండ, సముదుమ్ దసిస్ డేఁవ,మోసేతెన్బాపిత్సుమ్ నఙనిల్ రితి జల.
3ఎతిక్ ఎకిక్ ‡ఆతమ్ అనిన్మ్ కయ్ ల, 4ఒండిజీన §ఆతమ్ సమమ్ందుమ్
జలి పాని పిల. ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలి రంగిన్ తెంతొ సుఁవి జలిసి
పాని జేఁవ్ పిల. జో ఆతమ్ రెంగిన్ కొనొస్ మెలె, *కీసుత్ . 5 దసిస్ జలెకి,
జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ చి ఇండిలిసి రిసొఅమ్ చొదేముడుక సరద్ తయె
నాయ్. అనెన్, జా వెలిల్ బయిలె జేఁవ్ †పాపుమ్ తె గెతికయ్, దేముడు
సంగ తిలి దేసిమి జేఁవ్ నే పాఁవితెమొరుక మెన జో సిచచ్ దిలన్.

6 జలె, జేఁవ్ ఆస జలి రితి ఆమ్ ఆస జంక నాయ్ మెల, అమ్ క
బుదిద్ సికితి రితి జా ఎతిక్ అమ్ క కిచొచ్ కామ్ క జెయెదె మెలె, అమ్ క
జాగర దెకయ్ తయ్.
7 ‡“పెజల్ కంక పింక వెస, నచుక ఉటిట్ల”
మెన జేఁవ్ సగుమ్ జిన్ పాపుమ్ జా బొమమ్క జొకరిస్ చి రిసొ
దేముడుచికొడొతెరెగడ్వఅసెస్. జాపాపుమ్తుమ్కెరుకపోన. 8పడొత్ ,

* 10:1 10:1 నిరగ్మకాండుమ్ 13:21, 14:19. † 10:1 10:1 నిరగ్మకాండుమ్
14:16. ‡ 10:3 10:3 నిరగ్మకాండుమ్ 16 అదయ్యిమ్. § 10:4 10:4
నిరగ్మకాండుమ్ 15:22-25, 17:5-6. * 10:4 10:4 యోహాను 4:10-14.
† 10:5 10:5 నిరగ్మకాండుమ్ 14:20-24, 28-35, దివ్తీయోపదేశ కాండుము
1:34-40. ‡ 10:7 10:7 నిరగ్మకాండుమ్ 32 అదయ్యిమ్. ముకిక్మ్ క 32:2-6.



1 కొరింది 10:9 xxvi 1 కొరింది 10:16

జోవయింతె §ఒగగ్ర్ జిని లంజె జా ఎకెక్ దీంసి విసెస్క్ తినిన్ వెయిల్
జినిమొర గెల. అమ్ నంపజలస్ జాపాపుమ్ కెరుక నాయ్. 9పడొత్ ,
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ దేముడు పబుక కొంకడిల్ రితి పాపుమ్ కెరల్,
చి జో *అయివొ తెదయ్ తికయ్, చడల్, చి జయియ్ సిచచ్ జల. పబుక
అమ్ నంపజలస్ పరిచచ్ కెరిల్ రితి కొంకడుక నాయ్. 10 పడొత్ , జో
దేముడు పబు తోడు తిలె కి, జోవయించి రిసొ కోపుమ్ జతె తిల, చి
మొరయ్ తొసొ దేముడుదూతచి అతిత్ జేఁవ్మొర గెల.

11జోవయింతెచ మానుస్ల్ క జేఁవ్ సిచచ్ల్ కిచొచ్క కామ్ క అయ్ లి
మెలె,జోవయింక ‘జాగరతెన్తతుత్ ’మెనరుజుజ్ ల్ దెకయ్ లి. పడొత్ ,జో
దేముడు కిచొచ్క జా ఎతిక్చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లొమెలె,
ఆమ్ ఉగుమ్ చి ఆకర్ తె జిత మానుస్ల్ క ‘సికుక్తు’ మెనయ్ రెగడ్వ
అసెస్. 12జాకయ్ కో ‘ఆఁవ్ చెంగిల్ అసిస్’ మెన ఉచరంతయ్ గే,
పాపుమ్ తె దెరున్ నే సేడిత్ రితి జాగర దెకనుస్. 13 తుమ్ క దెరుక జెత
పాపల్ అగెగ్య్ తెంతొ మానుస్ల్ క దెరతి, కిచొచ్ నొవచ నెంజితి, గని
దసచతెతుమ్దెరున్ నే సేడిత్ రితి తుమ్ కిచొచ్ దయిరిమ్తంక జయెదె
మెలె, దేముడు నిదానుమ్ తతొసొ, చి సతిత్మ్ ఇండుక తుమ్ క
ఇసుట్ మ్ తిలె, సయ్ తాన్ తుమ్ క పాపుమ్ కెరయ్ తి రితి దేముడు
సెలవ్ దెయెనాయ్. తుమ్జాపాపుమ్నే కెరి రితితుమ్ క దొరుక్ జలి
సెకి దెయెదె, కేన్ సమయుమ్ క సయ్ తాన్ దసిస్ అలల్ర్ కెరుక జెయెదె
గే,తుమ్ఓరుస్పజాజీనుకతెరితిరిసొవిడద్ల్జతివాటుజోదేముడు
దెకయెదె.

బొమమ్ల్ క జొకరిస్ చి రిసొజాగర సంగిలిసి
14 పేమ తిల బావుడుల్ , బొమమ్ల్ క జొకరిస్ క దూరి తా, దసితె బెద

నాయ్. 15తుమ్ క ‘బుదిద్ తిలస’ మెన ఆఁవ్ తుమ్ క ఇసి సంగితసి.
ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిస్ చి రిసొ తుమ్సొంత చెంగిల్ ఉచర. 16 ‘తుయి
దిలిసి ఈంజ’మెన పబుచి నావ్ తెన్ అమ్జొఒర కెర దాచ రసుస్మ్

§ 10:8 10:8సంకాయ్కాండుము 25:1-9. * 10:9 10:9సంకాయ్కాండుము 21:4-9.
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పిలె, జోచి సూఁయి జలి లొఁయిచి రిసొ దొరుక్ జలి రచచ్నతె అమ్
బెదిలిస్ చి గురు జయెదె. జోచి నావ్ తెన్ అమ్ పోడి గండల్ కెర
కయ్ లె,జోచిఆఁగ్మొరఅమ్ చిపాపుమ్జోవయ్ లిస్ తెఅమ్బెదితి
గురు జతయ్. 17 జా ఎకిక్ పోడి కతి ఎకిక్ గురు అమ్ ఎతిక్జిన్
నంపజలస్ క తసుమ్ చి రిసొ, అమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జలెకి, జా ఎకిక్ పోడి
కయ్ లి రిసొ, అమ్ కీసుత్ తెన్, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ ఆఁగ్ జా
అసుస్మ్.

18పూరుగ్ మ్ చి రితి దేముడుక బలి దెత అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చి
రిసొ ఉచర. జా బలి దిలిసి కయ్ లె, జా కతస ఎతిక్జిన్ జా బలి
దిలిస్ తె బెదిలి గురు జతయ్. 19 జలె, బొమమ్క దిలి కిచొచ్ బలిక
కిచొచ్ సెకి అసెస్ గే? బొమమ్క కిచొచ్ సెకి తయెదె గే? కిచొచ్ నాయ్.
20 కిచొచ్ మెంతసి మెలె, దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ బలి దెతిసి కకక్
దెతతి మెలె, దేముడుక నాయ్, గని బూతల్ కయ్. తూమ్ బూతల్ క
జొకర, జోవయింతెన్ బెదుక అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్! 21 కిచొచ్క మెలె,
పబు తెన్ బెద పిలి పడొత్ , బూతల్ తెన్ బెద పింక ఎదగ్రె బెదె నాయ్.
పబుచి అనిన్మ్చి బూతల్ చిఅనిన్మ్ ఎకిక్లొమానుస్ కో జలెకు కంక
బెదె నాయ్. దొనిన్ బెదితి నాయ్. 22 దసిస్ జలె, పబుక అమ్ కొంకడ
కోపుమ్ కెరుక జయెదె గే? నెంజె, గెద. జోచి కంట అమ్ క సెకి గే?
నాయ్గెద.

నంపజలసక అకుక్
23జలె, “కిచొచ్చి రిసొ కి ‘గార్’మెనుక నెంజె”మెనసంగితసుమ్.

జా నిజుమ్, గని అమ్ సగుమ్ కమొ కెరెల్, అనెన్ మానుస్ల్ క చెంగిల్
తయె నాయ్. “కిచొచ్చి రిసొ కి ‘గార్’ మెనుక నెంజె” మెన
అమ్ నంపజలస సంగితసుమ్ గని సగుమ్ కమొ కెరెల్, మానుస్చి
నముకుమ్ క చెంగిల్ కెరె నాయ్. 24కో నంపజలస సొంత లాబుమ్ క
ఆస జతు నాయ్, గని అనెన్మానుస్ల్ కయ్ ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్,
ఆస తెన్ తంక.

25 తుమ్ చి మెనుస్ నే కెరఁతె, నే పుసితె కటికి సుదొతెచి ముకక్ల్
గెనుక జలె, ‘బలి దిలిసి జయెదె గే నెంజె గే?’ మెన నే బితె, లాజ్
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నెంతె గెనన్ కంక జయెదె. 26కిచొచ్కమెలె, దేముడుచికొడొతెరెగడ్య్ లి
రితి, “లోకుమ్ కి, లోకుమ్ తె తిలిసి కి, ఎతిక్ పబుచి” మెన రెగిడిల్సి
సతిత్మ్.

27 పడొత్ , పబుక నంపనెంజిలొ కేన్ మానుస్ తుమ్ క అనిన్మ్ క
బుకారెల్, ఇసుట్ మ్ తిలె, గెచచ్, చి కిచొచ్ లాజ్ నెంతె కిచొచ్ నే పుసితె,
జో కిచొచ్ దెయెదె గే, కా. 28 గని “ఈంజ బొమమ్క బలి దిలిసి”
మెన తుమ్ క కో జాకు సంగిలె, ‘జేఁవ్ జా కయ్ లె జోక పాపుమ్ కెరవ
తయిందె చి అంక పాపుమ్ లయెదె’ మెనయ్ జో మానుస్ సతిత్మ్ క
తుమ్ క జాగర సంగిలిస్ చి, సతిత్మ్ జోక పిటుట్ స్ నాయ్ మెన, జో
అనామ్నుమ్ నే జతి రిసొ జా కా నాయ్. 29 తుమ్ చి పెటిట్చి సతిత్మ్
తతి రిసొనాయ్, గని సతిత్మ్ కయ్జోమానుస్ తుమ్ క సంగ తయెదె,
చి జో అనామ్నుమ్ నే జతి రిసొయి తుమ్ కా నాయ్. ‘కంక నెంజె’
మెన వేర మానుస్ల్ చి మెనుస్ తెన్ అంక కిచొచ్క తీరుప్ జరుగ్ జయెదె.
30 ‘పబు దిలొ’ మెన ఆఁవ్ సరద్ తెన్ జా కయ్ లె, కో మానుస్ల్ అంక
నింద కెరుక తెరితి గే? నెతిరి. పబుచినావ్తెన్జొఒర సంగ కెర ఆఁవ్
కయ్ లె, జాచి రిసొ అంక కో నింద కెరుల? 31 గని కంక జలెకి, పింక
జలెకి, కిచొచ్ కామ్ కెరుక జలెకి, దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి
కెర. 32యూదుల్ జవుస్, గీసు దేసిమ్ చ జవుస్, దేముడుచి ఆఁగ్
జతి సంగుమ్ జత నంపజలస్ పొరపాట్ నే జతి రితి తుమ్ కిచొచ్
అడుడ్ కెర నాయ్. 33 అంచి సొంత లాబుమ్ పోని, గని ఎతిక్జిన్ క
‘జేఁవ్ రచిచ్ంచుపజాచెంగిల్జతు’మెనయ్, కిచొచ్ కామ్తిలె కిఆఁవ్
ఎతిక్జిన్ క మరియాద కెరి రితి ఇండితసి.

11
సంగుమ్ లుతె కీస్ తంక గే

1ఆఁవ్ కీసుత్ క దెక కీసి ఇండితసి గే, తుమ్ కి అంక దెక దసిస్ ఇండ.
2అంక తుమ్ కెదొద్డి తెదొడి ఉచార కెరసు, చి రిసొబావుడుల్ , ఆఁవ్

సూనయ్ లిరితి,అమ్నంపజలసకదిలిసితుమ్కెరసు,చిరిసొఅంక
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సరద్. 3 అమ్ చ మునుస్బోదల్ ఎతిక్జిన్ క *బోడి కొనొస్ మెలె, కీసుత్ .
పడొత్ , ఎతిక్ తేర్ బోదక బోడి కొనొస్ మెలె, మునుస్సి. పడొత్ కీసుత్ క బోడి
కొనొస్ మెలె, దేముడు మెన తుమ్జాననుక అసెస్.

4 కేన్ మునుస్బోద బోడి డంకనయ్పారద్న కెరెల్ జవుస్, దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలె జవుస్, జోచి బోడిక నిసాక్రుమ్ కెరంతయ్. 5 కేన్
తేర్ బోదబోడినేడంకింతెపారద్న కెరెల్ జవుస్దేముడుచ కబురుల్ సంగిలె
జవుస్, జాచి బోడి నిసాక్రుమ్ కెరంతయ్; జాచి బోడి బోడనిల్ రితి
జతయ్. 6 కీసి మెలె, తేర్ బోద బోడి డంకనుక నెసిలె, జాచి సెండి
కతవనెల్కయ్ చెంగిలి, గని సెండి బోడనుక జవుస్ కతవనుక జవుస్
నెంజెమెలె,బోడి డంకనయ్తంక.

7 కిచొచ్క ఇసి సంగితసి మెలె, మునుస్బోదక జెరమ్య్ లి పొది,
“అంచి పోలిక అంచి గవురుమ్ ఇనెన్తె డీసుస్” మెన, దేముడు
జెరమ్య్ లన్. గని తేర్ బోద జలె మునుస్బోదచి గవురుమ్
దెకయ్ తయ్. 8 కిచొచ్క మెలె, మొదొల్ క మునుస్బోద తేర్ బోద
తెంతొ జెరుమ్న్ జయె నాయ్. మునుస్బోద తెంతొ తేర్ బోద జెరుమ్న్
జలి. 9తేర్ బోదక తోడు తతి రిసొమునుస్బోద జెరమ్య్ జయెనాయ్,
గని మునుస్బోదక తేర్ బోద తోడ్ తతి రిసొయి తేర్ బోదక జెరమ్వ
అసెస్. 10జాకయ్, దూతల్ కి దెకితతి రిసొ, తేర్ బోదచి ఉపిప్ర్ చొ
మునుస్స్ చి అదికారుమ్ చి గురు దెకయ్ తి రిసొయిజాతేర్ బోదబోడి
డంకనుక అసెస్.

11జలె పబుతెమునుస్స్ క అంగ తేర్ బోదనాయ్, తేర్ బోదక అంగ
మునుస్బోద నాయ్. కీసుత్ చి తెడి తేరిస్క మునుస్సి తోడు, మునుస్స్ క
తేరిస్ తోడు అసిత్. 12 తొలితొ తేర్ బోద మునుస్బోదచి తెంతొ జెరుమ్న్
జలెకి, అపెప్ తేర్ బోదచి పెటిట్ మునుస్బోద జెరిమ్తయ్. మునుస్బోదల్
కి,తేర్ బోదల్కి,ఈంజలోకుమ్ తెతిలిసిఎతిక్ కిదేముడు జెరమ్య్ లొ.
ఎతిక్చి మొదొల్ దేముడు. 13 తుమ్ సొంత తీరుప్ ఉచర. బోడి
నే డంకింతె తేర్ బోద దేముడుక పారద్న కెరుక సూటి గే? 14 ఒండి

* 11:3 11:3 ఎపెసు 1:22-23, 4:15-16, 5:23. కొలొసిస్యుల్ 1:18, 2:10.
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లోకుమ్ క దెకిలె, ‘మునుస్బోదచి సెండి దీగు జా తిలె సూటి నాయ్’
మెననేనుమ్ గే? 15 ‘తేర్ బోదక సెండి దీగు తిలెజాక గవురుమ్’మెన
నేనుమ్ గే? కిచొచ్కమెలె,జాకమరియాదతెన్ డంకితయ్. దసిస్కయ్
దేముడు జాక దిగిల్ సెండిదాఅసెస్. 16ఈంజ కోడుచి రిసొ కో జలెకు
వేర సికడుక ఉచరయ్ గే, తుమ్ కిచొచ్ జానుక మెలె, కిచొచ్ వేర రిత
కెరుక నెంజెమెనఒపప్న్,పడొత్ పబుచసంగుమ్ లు ఎతిక్తెఇసి కెరతి.

పబుచి ఆఁగ్ చిలొఁయిచి గురు తిలి పోడి,దాచ రసుస్మ్
17 వేరచి రిసొ తుమ్ క మెనుస్క జతయ్ జలెకి, ఏక్ కోడుచి రిసొ

అంచివిసారుమ్ఆఁవ్సంగుకఅసెస్. కిచొచ్చిరిసొమెలె,పబుచినావ్
తెన్ తుమ్ సంగుమ్ తె సబ కెరుక బెదిలె, కామ్ క జెతికయ్ బుదిద్ తెన్
నాయ్, గనికామ్ క నెంజిలిబుదిద్ తెన్ బెదితసు. 18 కిచొచ్ బుదిద్చి రిసొ
ఆఁవ్ సంగితసిమెలె, ఎకిక్, ‘సంగుమ్’మెనతుమ్ బెదితిపొది ఎకిక్
మెనుస్ తెన్ నాయ్. జటుల్ జలి రితి జతసు, మెన తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్
సూన అసిస్. జా కోడు ఇదిల్ నంప కెరుక జతయ్. 19 తుమ్ తె కో
సతిత్మ్ అసిత్ గే, కోనాయ్ గే చినితి రిసొ దస జటుల్ తంకయ్మెన ఏక్
వేల తుమ్ ఉచరసు గే? దసిస్ ఉచరుక పిటెట్ నాయ్.

20 తుమ్ బెద సబ కెరి పొది పోడి చి దాచ రసుస్మ్ కయ్ లె పిలెల్,
‘యేసుపబు దిలిఅనిన్మ్ఈంజ’మెనతుమ్సంగిలే కి, దసిస్మెనుక
నెంజె. 21 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ సొంత ఆనిల్సి కకక్ నే దెతె, సొంత
జాఁయి గెతసు, చి సగుమ్ జిన్ క నెంజ తా జోవయింక పెటిట్ బెరె
నాయ్. చి సగుమ్ జిన్ మచచ్ గెతతి! 22అబబ్వోమమ్! తుమ్ క గెరల్
నాయ్ గే, చి నే జెతె అగెగ్ చూ తాన్ గెచచ్వంతి రితి గెరి కంక పింక
నెంజె గే? నెంజిలె, పబుచి సంగుమ్ తె బెదిలసక నిసాక్రుమ్ ఉచర,
జోవయింతె నెంజిలసక నిసాక్రుమ్ కెరుకయ్ మెన దసిస్ కెరసు గే?
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగిలె జయెదె? దసిస్ కామ్ చి రిసొ తుమ్ క
‘చెంగిల్ కెరతి’మెనఆఁవ్సంగుక బెదెదె గే? నాయ్, గెద,బెదెనాయ్!
నెంజె!
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23 పబుతె అంక దొరుక్ జలిస్ చి రిసొ, ఆఁవ్ తుమ్ కయ్ సొరప్ కెర
దిలిసి కిచొచ్ మెలె, జోక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిలి జా
రాతి, యేసుపబు పోడి దెర, 24 దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ
పారద్న కెర, మోడ కెర, “ఈంజ, తుమ్ చి రిసొ †బలి జతి అంచి
ఆఁగుక గురు. ఈంజ కెర అంక ఉచార కెర కెఁయఁక కంక, అంచి
రిసొయి ఉచరె తా” మెన పబు సిసుస్ల్ క దిలన్. 25 జా అనిన్మ్
కయ్ లి పడొత్ ,దాచ రసుస్మ్ చి గలస్ దెరపారద్న కెర, “ఈంజ గలస్ చి
రసుస్మ్ కిచొచ్ గురుచి రిసొ మెలె, అంక నంపజతసచి పాపుమ్
పుంచితిఅంచిలొఁయిచిగురుఈంజ. ఈంజ,అంచినొవిపమానుమ్
జరుగ్ జతిస్ చి గురు. ఈంజ కెర అంక ఉచార కెర కెఁయఁక పిలెకి,
అంచి రిసొయి ఉచరె తా” మెన సంగ పియడల్న్. 26 కిచొచ్క మెలె,
జా పోడియొ కెఁయఁక కయ్ లె, జా దాచ రసుస్మ్ కెఁయఁక పిలె,
పబు మొర అరిప్తుమ్ జలిస్ చి గురు దెకయ్ తసు, సాడుప కెరిల్ రితి
జతసు. జోఈంజలోకుమ్ తె అనెన్ జెతె ఎదక జయియ్ గురు దెకయ్ తె
తా.

27 జలె, కిచొచ్ వేర బుదిద్ తెన్ కో జా పోడియొ కయ్ లె, జా దాచ
రసుస్మ్ పిలె, పబుచి ఆఁగుక జోచిలొఁయిక దూసుప కెరిల్ రితి, విలువ
నే దిలి రితి, పాపుమ్ వయుల. 28జాకయ్, కేన్ మానుస్ జా పోడి
కయెదె గే, జా లొఁయి పియెదె గే, తొలితొ జోక జొయియ్ పరిచచ్ కెరన,
సిలువతె పబు జరుగ్ కెరిల్ కామ్ ఉచరయ్ కవుస్ పివుసు. 29 కిచొచ్క
మెలె, ‘పబుచిఆఁగుచిగురు,జోచిలొఁయిచిగురుఈంజ’మెనసరిగా
నేఒపప్న్ తెకోఈంజ కవులగే,పివులగే,జోసిచచ్కయిజాకపియజా
పాపుమ్వయనుల. 30దసిస్కయ్తుమ్ చితె ఒగగ్ర్ జిన్ చెంగిల్ నెంతె
జబుబ్ల్ జా అసుస్స్, చి సగుమ్ జిన్ కిమొర గెచచ్ అసిత్.

31అమ్సొంతపరిచచ్ కెరన బుదిద్ కెరంతె తతత్మ్జలె, ఇస సిచచ్ల్
జతె తతత్మ్ నాయ్. 32 గని పబు అమ్ క అపెప్ సిచచ్ కెరెల్, కిచొచ్క జా
సిచచ్ కెరయ్ మెలె, అమ్ క “అపెప్ సికుక్త్, చి ఈంజ లోకుమ్ చి రితి
† 11:24 11:24 నెంజిలె, ‘గండల్ జలి’ బలి జలి
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కెరసక లయితిజాఆకర్ దీసిచిజావెలిల్ సిచచ్ జతునాయ్.” మెనయ్,
పబు అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరయ్.

33 జాకయ్, బావుడుల్ , జా పోడి కంక, జా రసుస్మ్ పింక తుమ్
బెదిలె, బమమ్ నే జతె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ రక. 34 నెంజిలె, కిచొచ్ ఆస
బుదిద్ తెన్ కయ్ లెపిలెల్,తీరుప్జాపబుచిసిచచ్జసెత్. కకక్చూతిలె, గెరి
అనిన్మ్ కెరుస్. వేర ఇస ఆడల్, జలె, తుమ్ చితె అయ్ లె సంగిమ్ దె.

12
పబు దెత సెకివరల్

1అనెన్మానుస్ల్ చి పెటిట్ పబు దిలజోచి ఆతమ్ దా సెకి వరల్ చి రిసొ
తుమ్ నేన తంక, అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్. 2 తుమ్ పబుక నేనిల్ పొది
మోసిమ్జా,సయ్ తాన్ఉదడిల్ రితిఇతత్ల్ఒతత్ల్ గెతెతా,జీవ్నెంజిల
బొమమ్ల్ క జొకరె తిలదు. 3 తుమ్ అనెన్ దసిస్ మోసిమ్ నే జతి రిసొ
తుమ్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ కెరనుక అంచి ఆస మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ కచి పెటిట్ తిలె, జో మానుస్ యేసుక దూసుప కెరుక జోచి పెటిట్
తయెనాయ్. జోక సాపెనచి కోడు జో సంగుక నెతె. పడొత్ , జో పబుచి
ఆతమ్ మానుస్చి పెటిట్ తిలెకయ్ “యేసు దేముడు పబుయి” మెన జో
మానుస్ ఒపప్నుక తెరె.

4 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఎకిక్లొయి, వేర వేర సెకివరల్
దెయెదె. వేర వేర సెకివరల్, వేర వేర మానుస్ల్ క జో దిలెకి, జో
ఎకిక్లొచి ఆతమ్యి జేఁవ్ ఎతిక్ సెకివరల్ దెతొసొ. 5 దేముడు జోచి
ఆతమ్వాటు వేర వేర సేవల్ వేర వేర మానుస్ల్ క జో దెయెదె, గని జా
సేవ ఎకిక్లొ పబుచి రిసొయి. 6 దేముడు రగల్ రగల్ కమొ కెరెదె,
ఎకిక్లొ ఇసి కెరెదె, అనెన్కొల్ దసిస్ కెరెదె, గని జేఁవ్ కమొ కెర సెకివరల్
ఎతిక్ దెతొసొ ఎకిక్ దేముడు.

7దేముడు ఎతిక్మానుస్క జోచి ఆతమ్సెకి వరుమ్దా అసెస్, ఈంజ
అమ్దెకితసుమ్,జోక నంపజలమానుస్ల్మొతుత్ మ్ ‘చెంగిల్ తతుత్ ’
మెన, ఎతిక్ మానుస్క ఆతమ్సెకి వరుమ్ దేముడు దెయెదె. 8 కిచొచ్
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మెలె, సుదిద్ తిలి జోచి ఆతమ్ ఎకిక్లొచి పెటిట్ తా, జో మానుస్ ఒగగ్ర్
బుదిద్ తెన్ పబుచి బోదన కెరుక జో సెకి దెతయ్. అనెన్కొల్చి పెటిట్
పబుచి జయియ్ ఆతమ్ తా, ఆతమ్తె గాయ్నుమ్ జోమానుస్ సంగుక పబు
సెకివరుమ్ దెతయ్. 9 అనెన్కొల్చి పెటిట్ జయియ్ ఆతమ్ తా నముకుమ్,
సెకివరుమ్ దెతయ్. అనెన్కొల్చి అతిత్ వేర వేర జబుబ్ల్ తిలమానుస్ల్ క
చెంగిల్కమొజరుగ్ జతుమెనఒగగ్ర్ కెరసెకివొజోదెతయ్. 10అనెన్కొల్ క
జోవయించి అదికారుమ్ దెకయ్ త రకుమ్ లు అదుబ్తుమ్ కమొ కెరి
సెకి, అనెన్కొల్చి చోండి పుటట్వ పబు జోచ కబురుల్ సంగెదె, అనెన్కొల్ క వేర
వేర బుదిద్వొక ‘పబు సికడల్స గే నెంజితి గే’ చినితి సెకివరుమ్ దెయెదె.
అనెన్కొల్ వేర రగల్ జో అగెగ్ నే సికిల బాసల్ తెన్ లటట్బుక సెకివరుమ్
దెతయ్. అనెన్కొల్ క బాసల్ చి అరుద్ మ్ సంగుక సెకివరుమ్ దా అసెస్.
11ఈంజేఁవ్ సెకివరల్ ఎతిక్ కేనె తెంతొ జెతయ్ మెలె, పబుచి ఎకిక్
ఆతమ్యి, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జేఁవ్ వేర వేర కమొ కెరయ్. కేన్
మానుస్క కేన్ సెకివరుమ్జో దెయెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్.

ఎకిక్ ఆఁగ్ ఒగగ్ర్ వాటల్
12 కేన్ జవుస్ ఆఁగ్ క కీసి ఒగగ్ర్ వాటల్ తవుల గే, జేఁవ్ వాటల్

ఒగగ్ర్ జలెకి బెద ఎకిక్ ఆఁగ్ కీసి జయెదె గే, దసిస్, కీసుత్ చి ఎకిక్ ఆఁగ్
జా నంపజలసమొతుత్ మ్ బెదిలిసి. 13అమ్యూదుల్ జలెకి, *గీసు
దేసిమ్ చ జలెకి, గొతిత్ మానుస్ల్ జలెకి, గొతిత్ మానుస్ల్ నెంజిలె కి, ఎకిక్
ఆఁగ్ తె ఎకిక్ ఆతమ్తె అమ్ నంపజలస జా బాపిత్సుమ్ తె బెదిలమ్;
అమ్ఎతిక్జిన్ క పబుజోచిఎకిక్ఆతమ్తెయిపియడల్సజలమ్,అమ్ క
ఒండిక ఎకిక్ ఆతమ్యిదాఅసెస్.

14అమ్ చి ఆఁగ్ క ఎకిక్ వాట తయె నాయ్. అమ్ చి ఆఁగ్ తె ఒగగ్ర్
వాటల్ తవుల. 15 “ఏక్ వేల చాటు ఆఁవ్ ఆతు నెంజి, జలె ఆఁవ్
ఈంజఆఁగ్ కవాటనెంజి”మెనసంగిలే కి,ఆఁగ్ కజాచాటు కచితుమ్
ఏక్ వాట జా తతత్య్. 16 “ఆఁవ్ అంకి నెంజిచి రిసొ ఆఁగ్ క వాట
* 12:13 12:13 గీసు దేసిమ్ చ మానుస్ల్ క సంగుల, గని ఇనెన్ ‘గీసు దేసిమ్ చ’ మెన
సంగిలె,యూదుల్ నెంజిలసమొతుత్ మ్ కయ్ సంగితయ్.
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నెంజి” మెన కంగొడ్ జవుస్ ఏక్ వేల సంగిలే కి, జా ఆఁగ్ క జా కంగొడ్
కచితుమ్ వాట జా తతత్య్. 17 జలె ఆఁగ్ ఒండి అంకి జలె, కీసి
సూనుక జతి? ఆఁగ్ ఒండి కంగొడ్ జలె, కీసి జుంగుక జతి!

18 పబు జాన జానయ్ ఆఁగ్ తె కిచొచ్ కిచొచ్ వాటల్ జో ఉచరిల్ రితి
బెదవ అసెస్. 19 జేఁవ్ ఎతిక్ ఎకిక్ వాట జత జలె, ఆఁగ్ ఒండి కేనె
తతిత్? 20 నిజుమి ఆఁగ్ ఒగగ్ర్ వాటల్ తిలె కి ఎకిక్ ఆఁగ్ జతతి.
21జాకయ్, “తుయి తంక అంక నాయ్” మెన ఆతుక అంకి సంగుక
బెదె నాయ్. “తుయి తంక అంక నాయ్” మెన చటొట్ క బోడి సంగుక
బెదె నాయ్. 22 జలె, నాయ్, ఆఁగుతెచ అవుక్ డీసత్ వాటల్ నెంజిలె,
జింక నెంజె, 23చి ఆఁగ్ తె గవురుమ్ నెంజిల వాటల్ క ‘డీసిలె లాజు’
మెన, గవురుమ్ కెర పాలల్ గలంతసుమ్. దెకుక సూటి నెంజిల
అమ్ చి ఆఁగుతె వాటల్ ఒగగ్ర్ సూటి దెకయ్ త. 24 ‘డీసుక సూటి’
మెన, తిలవాటల్ క లుంకడుక నాయ్.

25 జలె దేముడు, ఒండి ఆఁగ్ ఎకిక్ సేంతుమ్ తతి రితి, ఆఁగ్ చి
వాటల్ ఎతిక్ అనెన్ ఆఁగ్ వాటల్ క గవురుమ్ దెకిత్ రితి, తొకిక్
గవురుమ్ చ ఆఁగ్ వాటల్ క పబు ఒగగ్ర్ గవురుమ్ దెతి రితి బెదవ
అసెస్. 26ఒండి ఆఁగ్ చి ఏక్వాటక నొపిప్ అయ్ లె, తిలవాటల్ ఎతిక్క
బాద. ఒండి ఆఁగ్ తెచి ఏక్ వాటక గవురుమ్ అయ్ లె, తిలి ఎతిక్
వాటల్ క సరద్.

27జలె,తుమ్జోకనంపజలసమొతుత్ మ్ కీసుత్ చిఆఁగ్జాఅసుస్స్,
చి తుమ్ చితెచొ ఎతిక్మానుస్ కీసుత్ చి ఆఁగ్ క వాట జయెదె. 28 పడొత్ ,
దేముడు మొతుత్ మ్ సంగుమ్ తె వేర కమొచి రిసొ, పబు వేర వేర
మానుస్ల్ క నిసాన అసెస్. తొలితొజోచినావ్ తెన్ బుల బుల సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ త బారికుల్, పడొత్ జోచ కబురుల్ సంగితసక, పడొత్
బోదన కెరస, పడొత్ జోచి సెకిక జోచిఅదికారుమ్ దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ
కెరస,పడొత్ జబుబ్ తెన్తిలమానుస్ల్ కచెంగిల్ కెరస,పడొత్ బాదల్తిల
మానుస్ల్ క తోడు కెరస, పడొత్ సంగుమ్ చ కిచొచ్ కిచొచ్ కమొక ఏలుప
కెరస, పడొత్ వేర వేర బాసల్ తెన్ పబుచ కొడొ సంగితసక తిలన్.
29 ఎతిక్జిన్ పబుచ బారికుల్ జవుల గే? ఎతిక్జిన్ జోచ కబురుల్
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సంగితస జవుల గే? ఎతిక్జిన్ బోదన కెరస జవుల గే? ఎతిక్జిన్
వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెరస జవుల గే? 30ఒండి జబుబ్ల్ తిలమానుస్ల్ క
చెంగిల్ కెరి సెకి ఎతిక్జిన్ క తయెదె గే? వేర వేర బాసల్ తెన్ పబుచ
కొడొ సంగితి వరుమ్ ఎతిక్జిన్ క తయెదె గే? జేఁవ్ వేర బాసల్ తెన్
కొడొచ అరద్ల్ సంగుక ఎతిక్జిన్ క సెకి తయెదె గే? 31 జలె తుమ్ చి
పెటిట్ ముకిక్మ్ చయ్ ఆతమ్వరల్ క తుమ్ ఆస జా. ఈంజయి నెంజ,
అనెన్ చెంగిలి వాటు దెకయిందె.

13
ఎతిక్చి కంట పేమయ్ముకిక్మ్

1మానుస్ల్ చబాసల్ తెన్ కి, దూతల్ చబాసల్ తెన్ కి ఆఁవ్ లటట్బెల్
కి, అంచి పెటిట్ పేమ నెంజిలె, రితి టముక్ జవుస్, కంచు గంటొ
బజయ్ లి అవాడ్ రితి జతయ్. 2 పడొత్ , ఏక్ వేల పబుచ కబురుల్
సంగుక అంక సెకితిలె కి,పబుచ గుటుట్ ల్ ఎతిక్జోచిరిసొచిగాయ్నుమ్
ఎతిక్ ఆఁవ్ జానెల్ కి, డొంగల్ ఉటక్వ ఎదిలి నముకుమ్ అంక తిలె కి,
అంచిపెటిట్ పేమనెంజిలె,కామ్ క నెంజిలొసొజయిందె. 3అంక కలుగు
జలిసిఎతిక్ ఏక్ వేలబీదసుదల్ కపూరివంటదిలెకి, ‘పునిన్మ్’మెన
బలిజతి రితిఆఁవ్ ఏక్ వేలఅంచిఆఁగ్ ఆగితె డయాడెల్కి. అంచి పెటిట్
పేమ నెంజిలె, అంక ఎదగ్రె కామ్ క నెంజె.

4 పేమ, జలె, అమ్ చి పెటిట్ తిలె, బాదల్ ఓరుస్ప జా జీనుమ్ దె.
మెతత్న తామానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకుమ్ దె. పేమఅమ్ చి పెటిట్ తిలె,
గోసల్ జము నాయ్. అమ్ చి సొంత గవురుమ్ సంగనుమ్ నాయ్.
సొంత గవురుమ్ఉచరనుమ్నాయ్. 5అనెన్మానుస్ల్ చిమరియాద
కడుమ్నాయ్. పేమఅమ్ చిపెటిట్ తిలె,అమ్ చిసొంతఇసుట్ మ్జరుగ్ ప
కెరుక ఆస జము నాయ్. కోపుమ్ దెకవుమ్ నాయ్. పెటిట్ కోపుమ్
తియనుమ్ నాయ్. 6 అమ్ చి పెటిట్ పేమ తిలె, పాపుమ్ దెకిలె సరద్
జము నాయ్, గని సతిత్మ్ తిలి కిచొచ్ జవుస్ కామ్ దెకిలె, సరద్య్
జమ్ దె. 7 అమ్ చి పెటిట్ పేమ తిలె, అనెన్క్ మానుస్ల్ చ తపుప్ల్ క
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ఓరుస్ప జమ్ దె. నముకుమ్ తెన్ తమ్ దె. ‘ఎతిక్ చెంగిల్ జయెదె’
మెన దయిరిమ్ తెన్ తమ్ దె. ఎతిక్ బాదల్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్
తమ్ దె.

8 పేమ, జలె, కెఁయఁక కి కేడె నాయ్. గని పబుచ కబురుల్ సంగితి
కాలుమ్, మాతుమ్, కేడెదె. వేర వేర బాసల్ తెన్ పబుచ కొడొ
లటట్బిత్సి కి కేడెదె. గాయ్నుమ్ సికడిత్సి కేడెదె. 9 కిచొచ్క మెలె, అపెప్
ఆఁవ్ గాయ్నుమ్ ఇదిలిస్ జానుమ్. పబుచ కబురుల్ సంగితిసి కి
ఇదిలిదిల్ సంగితసుమ్. 10 గని పూరి జతిస్ చి కాలుమ్ అయ్ లె,
అమ్ ఇదిలిదిల్ జానిల్సి కేడెదె. 11 ఆఁవ్ బాల తిలి పొది బాలబోదచి
రితి లటట్బెత్ తిలయ్, బాలబోదచి బుదిద్ తెన్ తిలయ్, బాలబోదచి
రితి ఉచరె తిలయ్. గని వడిడ్లి తెంతొ, బాలబోదచి రితి ఇండుక
ములిలయ్.

12 అపెప్చి మటుట్ క పబుచి ఎతిక్ కీసి చినితసుమ్ మెలె, గాందు
డంకిల్ రితి సొసుట్ మ్ డీసె నాయ్; అదుద్ మ్ తె దెకిలి రితి. గని
తెదొడ్ కయ్, కిచొచ్ అడుడ్ నెంతె, సొసుట్ మ్ దెకుమ్ దె, అరుద్ మ్
కెరనుమ్ దె. ఆఁవ్, జలె, అపెప్ ఇదిలిదిల్ జాని. తెదొడ్ కయ్ పూరి
అరుద్ మ్ జెయెదె. పబు అపెప్ కి అగెగ్ తెంతొ అంకయ్ కీసి పూరి జానె
గే, దసిస్, తెదొడ్ కయ్ జోక ఆఁవ్ పూరి జానిందె, అంక పూరి అరుద్ మ్
జెయెదె.

13 జలె, తినిన్ పాడ్ నే జతె కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచుచ్ల. కిచొచ్
కిచొచ్మెలె,పబుచి రిసొచినముకుమ్,పడొత్ పబుచితెడిచిఆస,పడొత్
పబు దెతి పేమయి. గని, జేఁవ్ తినిన్తె పబు దెతి పేమయిగొపప్చి.

14
ఎతిక్జిన్ జానిల్ బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ సంగితిసి

1పబుచి పేమతెన్తంక తుమ్ఆసజా, పడొత్ ,జోవయించిఆతమ్చ
సెకివరల్ క ఆస జా. జేఁవ్ వరల్ తె ముకిక్మ్ క దేముడుచ కబురుల్
సంగితి సెకివరుమ్ కయ్ ఆస జా. 2 కిచొచ్క మెలె, కేన్ జవుస్ వేర
బాస తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెల్, పబు తెనిన్ లటట్బ్ తయ్, గని మానుస్ తెన్
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నాయ్. మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి తెడి పబుచ గుటుట్ ల్ జో
మానుస్ సంగితయ్, గని సూన్ తొ కేన్మానుస్క అరుద్ మ్ జెయెనాయ్.
3 గని, తిలస ఎతిక్జిన్ జాన్ తి బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ కో సంగిలె,
సూన్ తసక జోవయించి ఆతమ్తె డిటుట్ మ్ కెరెదె. జేఁవ్ నేనిల్సి జేఁవ్
సికుక జయెదె, చి నెతిరిల్స్ క దయిరిమ్ జంక జయెదె. 4 తిలస నేనిల్
బాసతెన్కోలటట్బెల్,జోలటట్బొత్ సొకయ్లాబుమ్, గనితిలసజానిల్ బాస
తెన్ పబుచ కబురుల్ కో సంగిలె, నంపజల సంగుమ్ మొతుత్ మ్ కయ్
లాబుమ్.

5జలె,తుమ్ఎతిక్జిన్పబుదెతవేరబాసల్తెన్లటట్బెల్ అంకసరద్,
గని అనెన్ కిచొచ్ ఆస జతసి మెలె, తుమ్ క ‘మానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి
రితి పబుచ కబురుల్ సంగుతు’ మెనయ్ అంచి ఇసుట్ మ్. సంగుమ్ చ
మానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి సొంత బాస తెన్ కో జలెకు అరుద్ మ్
సంగిలెకయ్, సూన్ తసక లాబుమ్, ఆతమ్తె వడుడ్ ల తిలస నేనిల్ బాస
తెన్ పబుచి కిచొచ్ జవుస్ కోడు సంగితి కంట, తిలస జానిల్ బాస తెన్
పబుచి కబుర్ సంగిలె చెంగిలి.

6బావుడుల్ , ఆఁవ్ తుమ్ చితె జా కెర తుమ్ నేనిల్ బాస తెన్ లటట్బెల్,
తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబు దెకయ్ లిసి కిచొచ్ జలెకు నే సంగిలె
తుమ్ క కిచొచ్ లాబుమ్? ఆఁవ్ తుమ్ చి పాసి జా దేముడుచి సతిత్మ్
సూనవుక నెంజిలె, దేముడుచి రిసొ తుమ్ క నొవి గాయ్నుమ్ చి సికడెల్
జలెకు, జో సంగిలి కబుర్ నే సూనయ్ లె జలెకు, జోచిబోద నే సంగిలె
జలెకు, అఁవ్ దసిస్ నే కెరెల్ తుమ్ క కిచొచ్ లాబుమ్! కిచొచ్ లాబుమ్
నాయ్. 7మూరి జలెకు, వీన జలెకు జీవ్ నెంజిల రితయ్బజింతలు,
కి అవాడ్ జయెదె. బజెనక ఉచరెల్ సొసుట్ మ్ నే బజిలె, మానుస్ల్
రాగుమ్ కీసి చినుల? 8 పడొత్ , జమానుల్ చి నపిప్ర్ మూరి జవుస్
సొసుట్ మ్నేబజిలె,యుదుద్ మ్ కెరుకమెనజేఁవ్జమానుల్ తె కోతెయార్
జవుల? 9తుమ్ చి తెన్ కి దసిస్, తుమ్సొసుట్ మ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి
తుమ్ చి జీబ్ తెన్ నే లటట్బెల్, లటట్బిల్ బాస తెన్ తుమ్ కిచొచ్ సంగిలిసి
కీసి జాననుమ్ దె? తుమ్ మానుస్ల్ క నాయ్, గని ఆరి వాదు తెన్
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లటట్బిల్ రితి తసెత్.
10నిజుమి, ఈంజ లోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ బాసల్ తవుల, చి జేఁవ్

బాసల్ ఎతిక్తె అరుద్ మ్ నెంజిల కొడొ తయెనాయ్. 11 గని, కేన్ బాస
ఆఁవ్ నేనెల్, జా బాస తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెల్, జో అంక వేరయ్ దేసిమ్ చ
మానుస్ జయెదె, ఆఁవ్ కి జోక వేరయ్ దేసిమ్ చమానుస్ జయిందె.

12తుమ్ చి తెన్ కి దసిస్. పబుచ ఆతమ్వరల్ క తుమ్ క ఆస అసెస్చి
రిసొ, ముకిక్మ్ క నంపజలసమొతుత్ మ్ ఆతమ్క వడిడ్తి రితి పబు దిల
వరల్ బుదిద్ తెన్, నిదానుమ్ తెన్ దెరనుక అసెస్.

వేర బాస తెన్ లటట్బెల్ కీస్ తంక
13ఎతిక్జిన్ క కామ్ క జెతి, పబుచి కోడు కో వేర బాస తెన్ లటట్బెల్,

‘జా అరుద్ మ్ సంగితి సెకి దొరుక్ జవుస్’ మెనయ్ తుమ్ పారద్న కెర.
14 అమ్ నేనిల్ బాస తెన్ ఆఁవ్ జవుస్ పారద్న కెరెల్, అంచి ఆతమ్యి
పారద్న కెరయ్, గని అరుద్ మ్ నెంజిలి రిసొ అంచి బుదిద్తె పలితుమ్
దెరె నాయ్. 15 జాకయ్, ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక? ఆతమ్ తెన్ కి పారద్న
కెరిందె, మెనుస్ తెన్ కి పారద్న కెరిందె. పబుచ గనుమ్ లు ఆతమ్ తెన్
గాయిందె,చిమెనుస్తెఅరుద్ మ్తెన్కిగాయిందె. 16నెంజిలె,ఏక్ఆతమ్
తెనిన్ తుమ్ చితె ఎకిక్లొ పబుక కిచొచ్ జవుస్ సరద్ తెన్ జొఒర సంగిలె,
జా సెకివరుమ్ నెంజిలస జో సంగిలిస్ చి కోడుచి అరుద్ మ్ నేన కెర, జో
మానుస్చి సరద్చి జా పారద్నతె కీసి జోచి మెనుస్ బెదవ ‘*తెదిద్లి’ మెన
ఒపప్నుల? నెతిరి! 17 నిజుమి జోమానుస్ జోచి సరద్ సంగ తయెదె,
గని సూన్ తొమానుస్క కిచొచ్ లాబుమ్నాయ్.

18తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్ వేరబాసల్ తెన్ ఒగగ్ర్ లటట్బత్సిచి
రిసొపబుక అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. 19గని, సంగుమ్ తెఆఁవ్ తిలి
పొది అనెన్కొల్ అరుద్ మ్ నే కెరంతి, జేఁవ్ నేనిల్ బాస తెన్ దెసుస్ వెయిలు
కొడొలటట్బిత్ కంట, జేఁవ్అరుద్ మ్ కెరంతబాసచపాఁచ్ కొడొజోవయింక
బోదన కెరి రితి లటట్బుక అంక ఇసుట్ మ్.
* 14:16 14:16 తెదిద్లి మెలె ఆమేన్.
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నంపజలస ఆతమ్క వడిడ్త్ రితి సంగుమ్ తె కిచొచ్ కెరుక
20బావుడుల్ ,బాలబోదల్ చిబుదిద్ తెన్ తుమ్తానాయ్. పాపుమ్ చి

కామ్ క జలె, నేనల్ బాలబోదల్ రిత తా, గని బుదిద్చి కామ్ క జలె వడిడ్ల
రిత జా. 21 †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె
రెగడ్య్ లి కోడు కిచొచ్ మెలె,
‡“ ‘వేర బాసల్ తెన్ వేర దేసిమ్ లుచమానుస్ల్ చి చోండివాట్
ఈంజ దేసిమ్ చక బోద కెరిందె.
కెరెల్ కి, సూన్ తినాయ్’మెన
పబు సిచచ్చి తీరుప్ సంగితయ్.”

22 జా కోడు సదు కెరెల్, నంపతిలసక నాయ్, గని
నంపనెంజిలసకయ్జేఁవ్ క అనామ్నుమ్ చిపాపుమ్లయితిగురుకయ్
జేఁవ్ నేనల్ బాసల్ తెన్ లటట్బిత్స్ క పబు సెలవ్ దెతయ్. జానిల్ బాస
తెన్ పబుచ కబురుల్ సంగితిసి, మాతుమ్, నంపనెంజిలసచి రిసొ
నాయ్, గని నంపజతసకయ్ ‘అరుద్ మ్ కెరంతు’మెనయ్పబు సెలవ్
దెతయ్.

23 జలె, నంపజలస మొతుత్ మ్ సంగుమ్ తె బెదితి పొది ఎతిక్జిన్
జేఁవ్ వేర వేర బాసల్ తెన్ లటట్బెత్ తిలె, వేర మానుస్ల్ జలెకు, ఎదగ్రె
నంప నెంజిలస జలెకు తెడి అయ్ లె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ క ‘వెరి జా
అసిత్’ మెనుల. 24జానిల్ బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ ఎతిక్జిన్ సంగిలె,
నంపనెంజిలొసొ జవుస్, వేరమానుస్ జవుస్ తెడి అయ్ లె, ఎతిక్జిన్
సంగితిసి సూన, జోవయించి పాపుమ్ చినన, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి అతిత్
సంగిలిస్ క జో మానుస్ పరిచచ్ జలి రితి జతయ్. దేముడు దెతి
తీరుప్ల్ సూన్ తయ్, చి 25జోవయించి పెటిట్ తిల గుటుట్ ల్ జోవయింక

† 14:21 14:21 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి
ఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా
అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 14:21 14:21యెసయా 28:11-12,
దివ్తీయోపదేశ కాండుము 28:49.
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సొసుట్ మ్ డీసుల, చి జోవయించిమొకెమ్ సెరున్ సేడ, పబుక బకి కెరెదె,
చి దేముడు తుమ్ చి తెన్ తిలిసి జో ఒపప్నెదె.

26జలె, అనెన్ కిచొచ్ తుమ్ క సంగుక, బావుడుల్ ? తుమ్ సంగుమ్ తె
బెద వెసితి పొది తుమ్ చితె ఎతిక్ మానుస్క కిచొచ్ జవుస్ ఆతమ్సెకి
తయెదె. ఎకిక్లొక ఏక్ గనుమ్ గ యిందె మెన తయెదె, అనెన్కొల్ క
కిచొచ్ జవుస్ బోదన కెరుక మెన తయెదె, అనెన్కొల్ క పబు కిచొచ్ జవుస్
దెకవ తిలిసి సంగుక మెన తయెదె, అనెన్కొల్ కేన్ జవుస్ ఆతమ్బాస
తెన్ కిచొచ్ జవుస్ సంగెదె మెన తయెదె, అనెన్కొల్ క జా కోడుచి అరుద్ మ్
సంగెదె మెన తయెదె. సంగుమ్ తె కిచొచ్ కెరెల్ కి ఎతిక్జిన్ క కామ్ క
జెతి రితి తుమ్ కెర. 27 కో ఆతమ్బాసల్ తెన్ లటట్బత్స తిలె, ఎకిక్,
దొగుల గే తీగల్ వరస్ తెన్ జేఁవ్ బాసల్ తెన్ లటట్బుత్ , చి ఎకిక్లొ జా
అరుద్ మ్ సంగుసు. 28 గని, అరుద్ మ్ సంగితొసొ ఒతత్ నెంజిలె, వేర వేర
బాసల్ తెన్ లటట్బొత్ సొ సంగుమ్ తె తుకెల్ తా. జోకజొయియ్బాసల్ పబు
తెన్ లటట్బుక, గని కో సూన్ తి రితి నాయ్. 29 పడొత్ , పబుచ కబురుల్
సంగితస దొగుల తీగల్ జోచ కబురుల్ సంగుతు, చి తిలమానుస్ల్ జేఁవ్
సంగితిస్ చిఅరుద్ మ్ఉచరంతు. 30అనెన్కొల్ క ఒతత్ వెస తిలొసొక పబు
కిచొచ్ దెకయ్ లె, అగెగ్చొ తుకెల్ తంక. 31 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్జిన్ వరస్
తెనిన్ ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ పబుచ కబురుల్ సంగుక జయెదె. దసిస్
వరస్ తెన్ లటట్బెల్, ఎతిక్ మానుస్ కిచొచ్ జవుస్ సికుక జయెదె, ఎతిక్
మానుస్ కిచొచ్జవుస్అరుద్ మ్సూనుకజయెదె;జాగరసంగితిస్జలెకి,
దయిరిమ్ సంగితిస్ జలెకి. 32పబుచి కబుర్ జో సంగితి సెకిక ముదొద్
కెరి సెకి జోచి అతిత్ అసెస్. తుకెల్ తంక సూటి తిలె, తెరె. 33 దేముడు
జోచి సంగుమ్ తె సేంతుమ్ దెతొసొ గని జో అలల్ర్ లు కెరొసొ నెంజె.

34 పబుచ మానుస్ల్ చ సంగుమ్ లు ఎతిక్తె కెరి రితి, ఒతత్చి
సంగుమ్ తె కి తేర్ బోదల్ తుకెల్ తంక. జేఁవ్ లటట్బుక సెలవ్ నాయ్,
దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్ రితి మునస్రుస్ల్ చి తెడి
జేఁవ్ తంక. 35 జేఁవ్ కిచొచ్ జవుస్ పుసుక మెలె, మునస్రుస్ల్ క గెరి
పుస తంక. తేర్ బోద సంగుమ్ తె లటట్బుక చెంగిల్ నాయ్. 36 తుమ్
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వేర ఉచరసు జలె, దేముడుచి కోడు తుమ్ చితెయ్మొదొల్ జలి గే?
నెంజిలె, ఎకిక్ తూమ్ సూన అసుస్స్ గే?

37 ‘పబుచ కబురుల్ సంగితొసొఆఁవ్’మెనఅనెన్ కోఉచరెల్, ‘పబుచి
ఆతమ్సెకి తతొసొ ఆఁవ్’ మెన అనెన్ కో ఉచరెల్, ఆఁవ్ తుమ్ క రెగిడిల్న్ క
‘పబుయిదిలిసిఆడ’మెనజోఒపప్నుక. 38జోఈంజ ఒపప్నెనాయ్
గే, జో మానుస్క ‘పబుచి ఆతమ్సెకి తిలొసొ’ మెన ఆమ్ ఒపప్నుమ్
నాయ్.

39జలె, బావుడుల్ , పబుచ కబురుల్ సంగిమ్ దె మెన తుమ్ ఆస జా,
చిజోచిఆతమ్సెకిక వేరబాసల్ తెన్ లటట్బిత్స్ క అడుడ్ కెర నాయ్, 40గని
కిచొచ్ కెరెల్ కి, బుదిద్ తెన్ మరియాద్ తెన్ సేంతుమ్ తెన్ కెరన.

15
యేసుకీసుత్ మొర కచితుమ్ అనెన్ జీవ్ జలిస్

1 జలె, అపెప్ బావుడుల్ , సుబుమ్ కబుర్ సంగితి రిసొచి తుమ్ క
ఉచార కెరయిందె. ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క సూనయ్ లి పొది
కిచొచ్ కిచొచ్ సంగిలమ్ గే, తుమ్ ఉచర. జా ఎతిక్ తుమ్ సూన
నంపజలదు. 2 ఆఁవ్ సంగిలి సుబుమ్ కబుర్ చి తుమ్ నే పఁవిస్తె
నిదానుమ్ జా అసుస్స్ జలె, జాచి రిసొ రచిచ్ంచుప జతె అసుస్స్.
గని నంపజలస తెన్ తుమ్ బెదిలిసి ఆరిచి జలె, తుమ్ క నముకుమ్
నాయ్.

3 జలె, అంక దిలిస్ క ‘ఎతిక్చి కంట ముకిక్మ్ చి, జా’ మెనయ్
తుమ్ క ఆఁవ్ అనెన్ తిలయ్. కిచొచ్ కోడు మెలె, ‘జరుగ్ జయెదె’
మెన పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి, అమ్ చ పాపల్
గెచచ్య్ తిబలిజతిరిసొకీసుత్ మొర, 4రోయిజా, ‘జరుగ్ జయెదె’మెన
దేముడుచి కొడొతె అగెగ్ రెగిడిల్ రితి తిరత్ క అబొబ్సి జోక అనెన్ జియడ
ఉటట్య్ లన్. 5 *కేపాక, పడొత్ బారజిన్ సిసుస్ల్ మొతుత్ మ్ క డీసిలన్.
6పడొత్ పాఁచ్ పుంజొ జిన్ చి కంట ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజలసక ఎకెక్ సుటు

* 15:5 15:5మెలె ‘పేతురుక’.
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డీసిలన్. జోవయింతె అపెప్క ఒగగ్ర్ జిన్ జివివ్ అసిత్, గని సగుమ్ జిన్
మొర గెల.

7పడొత్ , యాకోబుక డీసిలన్. పడొత్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక మెన
జో నిసానల్ బారికుల్ ఎతిక్జిన్ క డీసిలన్. 8 పడొత్ , ఆఁవ్ అగెగ్ జోచొ
సిసుస్డు నెంజ తా, ఆఁవ్ సరి జతి సమయుమ్ క నే జెరిమ్లొసొ జలె
కి, ఆకర్ క అంక కి డీసిలన్. 9జోచబారికుల్ ఎతిక్చి కంట ఆఁవ్ దాక్
జయిందె. ‘జోచొ బారికి’ మెననుక ఆఁవ్ విలువ కి నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, జో దేముడుచ బకుల్ జల నంపజలస్ క ఆఁవ్ అగెగ్ †అలల్ర్
కెరె తిలయ్. 10 గని జో దేముడుచి దయచి రిసొ ‡రచిచ్ంచుప జా
జోచొ బారికి ఆఁవ్ జా అసిస్, చి అంక కెరిల్ దయ ఆరిచి నెంజె. జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ చికంటఆఁవ్ఒగగ్ర్కామ్కెరఅసిస్,జాఅంచిసొంతసెకితెన్
నాయ్, గని అంచి పెటిట్ తిలి దేముడుచి దయయ్ అనెన్ ఈంజ కామ్
కెరవ అసెస్. 11ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లె కి, జేఁవ్ సూనయ్ లె
కి, అమ్ ఒండి ఈంజయ్ ఎకిక్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరసుమ్ చి,
తుమ్ నంపజలదు.

కీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్సిమానుస్ల్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క
12 జలె, కీసుత్ ‘మొరికయ్, దేముడు జోక అనెన్ జియడ

ఉటట్య్ లన్’ మెన సుబుమ్ కబుర్ తిలె, ‘మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్తి నాయ్’ మెన తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్ కీసి సంగుక జయెదె?
13మొర, అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క నెంజె మెలె, కీసుత్ కి ‘జీవ్ జా ఉటెట్
నాయ్’ మెనుక జయెదె. 14 కీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్ జలె,
ఆఁవ్బోద కెరిసి,తుమ్ చినముకుమ్ఎతిక్,ఆరి. 15అనెన్ దసిస్ తిలె,
దేముడుచి రిసొచి అమ్ చి సాచి అబదుద్ మ్ చి జా తయెదె. కిచొచ్క
మెలె, జోక ‘కీసుత్ క అనెన్ జీవ్ కెర ఉటట్య్ లన్’ మెనసాచి సంగిలమ్.
గని ‘మొరల్స జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్’ మెలిస్ ఏక్ వేల నిజుమ్ జలె,
యేసుక కి జో దేముడు జియడ ఉటట్వ తయె నాయ్. 16 కిచొచ్క
మెలె, మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్మెలె, ‘కీసుత్ కి అనెన్ జీవ్
† 15:9 15:9బారికుల్ 9:1-3. ‡ 15:10 15:10బారికుల్ 9:4-6.
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జా ఉటెట్ నాయ్.’ 17 కీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్ మెలె, తుమ్ చి
నముకుమ్ ఆరి అసెస్ మెనుక జతి, చి అపెప్క తుమ్ చ పాపల్ తెనిన్
అసుస్స్ మెనుక జయెదె. 18 జా నిజుమ్ జలె, కీసుత్ క నంపజలస
మొరల్స కి నాసెనుమ్ తె గెచచ్ తవుల. 19 ఎకిక్ ఈంజ లోకుమ్ తెచి
అమ్ చి జీవితుమ్ చి రిసొ కీసుత్ అమ్ క కామ్ క జయెదె మెన అమ్ చి
నముకుమ్ తిలె, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్చి కంట, అమిమ్
నిసాక్రుమ్ తిలస జమ్ దె.

20 గని నిజుమి కీసుత్ మొరున్ తెంతొ జీవ్ జా ఉటట్ కెర, మొర అనెన్
జీవ్ జా ఉటుట్ క తిలసకతె తొలుస్ర్ జా అసెస్. 21 §తొలితొచొమానుస్
ఆదాము పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ మొరున్ మొదొల్ జా అయ్ లి. గని
మొరున్ తెంతొ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క అనెన్కొల్ మానుస్ తెంతొ అయ్ లి.
22 ఆదాముచి తెడి ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ మొర గెతతి, దసిస్
కీసుత్ చి తెడి తిలస ఎతిక్జిన్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల.

23 గని ఎతిక్జిన్ సరిగా వరస్ తెన్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క అసెస్.
తొలితొ తొలుస్ర్ జలొ కీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్. పడొత్ , జోఈంజ
లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతి దీసిక జోచయ్ జల మానుస్ల్ కి జీవ్ జా
ఉటుట్ ల. 24జాజరుగ్ జలి పడొత్ క,ఆకర్ క, *అదికారుమ్తిలిస్ఎతిక్చి
ఉపిప్రి, †అదికారుమ్ ఎతిక్చిఉపిప్రి, ‡సెకివొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి జో జీన
గెచచ్ కెర, యేసు జోచి రాజిమ్ దేముడు అబొబ్స్ చి అతిత్ అనెన్ సొరప్
కెర దెయెదె. తెదొడి ఆకర్ జయెదె. 25మదెనె,జోచ విరోదుమ్ సుదల్
ఎతిక్క, జో జిన్ తె ఎదక, కీసుత్ సొంత ఏలుప కెరుక అసెస్. 26జా
ఆకర్ క నాసెనుమ్ జలి విరోది,మొరున్.

§ 15:21 15:21 రోమియుల్ 5:14-21, ఆదికాండుమ్ 3 అదయ్యిమ్. * 15:24
15:24 ఎపెసు 1:21 దెక. జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ తినిన్ కొడొ సంగిలె, దూతల్ బూతల్
గటచి రిసొ సంగితె తిల. కొలొసిస్యుల్ 1:16 కి దెక. † 15:24 15:24 ఎపెసు 1:21
దెక. జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ తినిన్ కొడొ సంగిలె, దూతల్ బూతల్ గటచి రిసొ సంగితె తిల.
కొలొసిస్యుల్ 1:16 కి దెక. ‡ 15:24 15:24ఎపెసు 1:21దెక. జేఁవ్పొదులెఈంజేఁవ్
తినిన్ కొడొ సంగిలె, దూతల్ బూతల్ గటచి రిసొ సంగితె తిల. కొలొసిస్యుల్ 1:16 కి దెక.
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27 §“జో ఏలుప కెరి రిసొ, దేముడు
ఎతిక్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్”
మెన రెగడ్ అసెస్. మదెనె కీసుత్ చి అతిత్ ఎతిక్సొరప్ కెర దిలొసొఅబొబ్సి.
జో అబొబ్స్ కయ్ పిటట్వ, ఎతిక్ కీసుత్ చి అదికారుమ్ తెంతొ అసెస్.
28 కీసుత్ ఎతిక్క జీన కేడయ్ లె, ఈంజ మదెనె జోచి అతిత్ జా ఎతిక్
సొరప్ కెర తిలొ అబొబ్స్ చి అతిత్ తెదొడ్ కయ్ జొయియ్ అనెన్ సొరప్ కెర
దా,జొయియ్అబొబ్స్ చితెడి కి తయెదె. దసిస్ దేముడు అబొబ్సి ఎతిక్క
పూరిసొంత ఏలుప కెరెదె.

అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దెచి రిసొ బుదిద్ ఇండ
29మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్మెలె, సగుమ్ జిన్ కిచొచ్క

మొరల్సచి రిసొ బాపిత్సుమ్ నఙన్ తతి? మొరల్స ఎదగ్రె అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్తి నాయ్ జలె, జోవయించి రిసొ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్క బాపిత్సుమ్
నఙన్ తతి? 30మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్ జలె, ‘మొరిల్సి
జీవ్ జా ఉటుట్ ల’ మెన ఆఁవ్ కిచొచ్క కెదొద్డ్ తెదొడ్ మొరి పమాదుమ్
ఆనయ్ తసి? జీవ్ జా ఉటుట్ క నెంజె మెలె, ఇసి జతె తతత్య్ గే?*
31 నాయ్, బావుడుల్ , తుమ్ నంపజలి రిసొ ఆఁవ్ పబుచి తెడి కెదిద్
గవురుమ్ ఉచరంతసి గే, తెదిద్ కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె,
రోజుకఆఁవ్మొరసి. 32ఎపెసు పటున్మ్ తె, జేఁవ్ కెల్ క కెలిత్ రితి ఆఁవ్
జంతువుల్ తెన్ జుజిజ్ల్ రితి జలయ్. ఆఁవ్ దసిస్ జతిస్ తె ఈంజయ్
లోకుమ్ తె అంక కిచొచ్ లాబుమ్! కిచొచ్య్ లాబుమ్ నాయ్. మొరల్స
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్ జలె, పబుచి రిసొ కిచొచ్ అలల్ర్ సేడెల్ కకక్
లాబుమ్నాయ్, చి
†“కలిక ఆఁవ్మొరిందె చి రిసొ
ఆజి కంక, పియ కెర, ఎదిల్ సరద్ కెరుమ!”

§ 15:27 15:27 కీరనలు 8:6. * 15:30 15:30మెలె, జో దసిస్ మెన సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తె తతత్య్, చి జా కోడు సూనుక నెసిలస కోపుమ్ జా జోవయింక మారుక
ఉచర కిచొచ్ కిచొచ్ సిచచ్ల్ కెరతి. † 15:32 15:32యెసయా 22:13.
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మెనుక జతి. 33 తుమ్ మోసిమ్ జా నాయ్! “పాపుమ్ బుదిద్చ
మానుస్ల్ తెన్ బెదిలె, చెంగిల్ బుదిద్ తిలొసొ కి పాడ్ జయెదె” మెన
సంగితి కోడు నిజుమ్. 34 అలెల్, ఉటట్ ! బుదిద్ జా పాపుమ్ ముల!
సగుమ్ జిన్ దేముడుక ఎదగ్రె నేన్ తి, చి జోవయించ రుజుజ్ ల్ దెకవుక
అసెస్! తుమ్ క ‘లాజ్జా జతు’మెనయ్ఆఁవ్ ఇసి సంగితసి.

మొర, నొవిపోలిక జా పరలోకుమ్ తె జెరిమ్తిస్
35 గని తుమ్ చితె కో గే కిచొచ్ పుసెదె మెలె, “మొర గెలస కీసి జా

అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల? ఉటెల్ , కిచొచ్ రగుమ్ ఆఁగ్ తెన్ తవుల?” మెన
పుసెదె. 36 ఓ బుదిద్ నెంజొలొసొ, తుక వెరి! కిచొచ్ జవుస్ బి గలిలె,
ఉపిప్ర్ చి చామ్ మొరెల్కయ్ జిఁయ మొకక్ జయెదె! 37 బీ గలితొసొ
గోదుమ్ గే, కిచొచ్ జవుస్ వేర గిడడ్ల్ గే పంటొ జంక జలె, జేఁవ్ చి
రూపుమ్ జా గలిలి బీక వేర జతయ్. జా గలిలి బి ఎతిక్ గిడడ్య్,
జాఉటిట్తిసిమొకక్య్. 38 గని జా బి జీవ్జా ఉటట్ గజజ్ల్ జంక జలె,
జోనిసానిల్ రూపుమ్దేముడు దెయెదె. ఏక్ రగుమ్ గిడడ్ల్ చమొకక్ల్ క
ఏక్ రూపుమ్, అనెన్క్ రగుమ్ గిడడ్ల్ చమొకక్ల్ క అనెన్క్ రూపుమ్జో
దెయెదె. 39 ఆఁగ్ తిలసక జలె, వేర వేర రగల్ రూపుమ్ లు తవుల.
మానుస్ల్ క ఏక్ రగుమ్, జంతువుల్ క అనెన్క్ రగుమ్, పిటట్ల్ క అనెన్క్
రగుమ్, మొసస్క అనెన్క్ రగుమ్. 40 పడొత్ వేర లోకుమ్ చ జీవుల్ క
ఏక్ రగుమ్ రూపుమ్ లు తవుల, గని ఈంజ లోకుమ్ చ జీవుల్ క వేర
రగుమ్ రూపుమ్ లు తవుల. వేర లోకుమ్ తె తిలిస్ చి ఉజిడి ఏక్
రగుమ్ డీసెదె, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిస్ చి ఉజిడి అనెన్క్ రగుమ్
డీసెదె. 41పొదుద్ క ఏక్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె, సుకక్ల్ క ఏక్ రగుమ్
ఉజిడి తయెదె, జోనుక అనెన్క్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె. అనెన్ ఏక్
సుకొక్చి ఉజిడి ఏక్ రగుమ్, అనెన్క్ సుకొక్చి ఉజిడి అనెన్క్ రగుమ్
తవుల.

42మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిస్ తెన్ కి దసిస్. బి గలిలి ఈంజ
ఆఁగ్ జలె, మొరిసి. అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిసి, జలె, మొరిసి నెంజె.
43 బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్ క గవురుమ్ నాయ్. అనెన్ జీవ్ జా ఉటిత్
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మాతుమ్, అమ్ చి ఆఁగ్ పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తెన్ గవురుమ్ తెన్
తయెదె. బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్ క సెకి నాయ్, గని అనెన్ జీవ్ జా ఉటెల్ ,
అమ్ చి ఆఁగ్ పరలోకుమ్ చి సెకి తెన్ తయెదె. 44 బి గలిలి ఈంజ
ఆఁగ్ ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగుచి జయెదె, గని అనెన్ జీవ్ జా ఉటెల్ ,
పరలోకుమ్ చిఆఁగ్ రగుమ్తయెదె. ఈంజలోకుమ్ చిఆఁగ్ రగుమ్ చ
ఆఁగ్ చ అసిత్ జలె, పరలోకుమ్ చి ఆఁగ్ చ రగుమ్ చ ఆఁగ్ లు కి తవుల.
45దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;
‡“దేముడు తొలితొ జెరమ్యిలొ మానుస్ ఆదాము జీవ్ తిలి పానుమ్

జలన్”
కీసుత్ జలొ ఆకర్ చొ ఆదాము, మాతుమ్, జీవ్ దెతొ ఆతమ్యి జలన్.
46 ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలసి తొలితొ జయె నాయ్. తొలితొ ఆఁగ్ కయ్
జెరుమ్న్ జయెదె. పడొత్ కయ్ ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జయెదె. 47 తొలితొచొ
మానుస్ బుఁయిచి మతిత్ తెంతొ జెరిమ్లొసొ జలన్. పడొత్చొ మానుస్,
మాతుమ్, పరలోకుమ్ తెంతొ జెరిమ్లన్. 48మతిత్ తిలొసొ కీసొ తిలొ
గే,జోచిపడొత్ జెరిమ్లమతిత్ తెన్ తిలస ఎతిక్జిన్ దసస్య్. పరలోకుమ్
తిలొసొ కీసొ గే, పరలోకుమ్ చి జెరుమ్న్ జలస ఎతిక్జిన్ కి దసస్య్
జవుల. 49 అపెప్ మతిత్తె తిలొసొచి పోలికతెన్ అసుస్మ్. దసిస్,
పరలోకుమ్ తిలొసొచి పోలిక కి జమ్ దె. 50 బావుడుల్ , ముకిక్మ్ క
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి లొఁయి దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక నెతె. మొరిసి నే
మొరిస్ తె గెచుచ్క నెతె. మొరిస్ క ఒతత్య్ వాట తయె నాయ్.
జాకయ్, ఒతత్య్ గెచుచ్క జలె, మొరిస్ జతిక నే మొరిస్ క పాయె
నాయ్.

51 ఈందె, దేముడు దెకయ్ లి గుటుట్ తుమ్ క సంగితసి. ఆమ్
ఎతిక్జిన్ మొరుమ్ నాయ్, అమ్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ మారుస్ప
జమ్ దె. 52ఈంజఉగుమ్ చిఆకర్ క పబు నపిప్ర్ మూరిపుఙిలె,అంకి
రెపప్ నే పెడెత్ బేగి మారుప్ జమ్ దె. జో నపిప్ర్ మూరి పుఙిలె, మొరల్స
పరలోకుమ్ తెబెదితినేమొరిపోలికజాఅనెన్ జీవ్జాఉటుట్ ల కి, జీవ్
‡ 15:45 15:45 ఆదికాండుమ్ 2:7.
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తిలసయ్ కి దసిస్ పోలిక జామారుస్ప జవుల. 53 కిచొచ్క మెలె, పాడ్
జతిఈంజఆఁగ్పాడ్ నే జతి రగుమ్జామారుస్ప జంక అసెస్. మొరి
ఈంజఆఁగ్ నేమొరి రగుమ్జామారుస్ప జంక అసెస్. 54పాడ్జతిసి
పాడ్ నే జతిసి జామారుస్ప జలి మెలె, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి
కోడు తెదొడ్ కయ్ నెరవెరుస్ప జయెదె.
§“మొరున్క పాడ్ కెర గెల కెర,
పరలోకుమ్ చొ దేముడు జీన అసెస్”
మెన ఏక్, పడొత్ ,
55 *“ఓమొరున్, కేతె జీనల్ది?
ఓమొరున్, కేతె తుచి విసుస్మ్?!”
మెన అనెన్క్ కోడు నెరవెరుస్ప జయెదె.

56 జలె, మొరున్చి విసుస్మ్ కేతె మెలె, పాపుమ్ తె. †దేముడు
తొలితొదాతిలిఆగన్ల్పాపుమ్ చిసెకి. 57గని,జోదేముడుక జెయియ్!
అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి అతిత్ జో అమ్ క జీనవ అసెస్!

58జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ , డిటుట్ మ్ తా అనామ్నుమ్ నే జతె,
పబుచి తెడి తుమ్ సెమ సేడ కెరి కామ్ ఆరి కామ్ క నెంజిలిసి నెంజె
మెనజానయ్,జోచి కామ్తుమ్ నిదానుమ్ తెన్ కెరె తా.

16
బీదల్ చి రిసొ డబుబ్ల్ ఉకుక్ల్ క

1 జలె, యెరూసలేమ్ తెచ యూదుల్ తెచ బీద జల నంపజలసచి
రిసొ డబుబ్ల్ ఉకల్తిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, గలతీయ
పాంతుమ్ చ సంగుమ్ ల్ క ఆఁవ్ సంగిలి రితి, తుమ్ కయ్ కి “దసిస్
కెర” మెన ఆఁవ్ సంగితసి. 2 మెలె, ఎతిక్ అయ్ తరి తుమ్ చితె
ఎతిక్మానుస్, గెలి సతత్రెకక్ పబు కెదిద్ లాబుమ్జోవయింక దొరుక్ కెర
తయెదెగేజేఁవ్ దెక,జాకఏక్వాటతిఁయతంక,చిసతత్రెకక్ సతత్రెకక్

§ 15:54 15:54యెసయా 25:8. * 15:55 15:55వోషేయ 13:14. † 15:56
15:56 రోమియుల్ 3:20, చి 7:7-13 దెక.
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సరుద్ కెరెల్, ఒగగ్ర్ జా తయెదె. చి ఆఁవ్ జెతి పొదిక ఉకుక్ల్ క తుమ్
బమమ్ జంక నాయ్. 3 పడొత్ , ఆఁవ్ అయ్ లె, ‘నిదానుమ్ కెరుల’ మెన
తుమ్ కకక్ కకక్ నిసాన్ తె గే, జా గురుక ఆఁవ్ ఉతల్ రెగడ్ దెయిందె,
చి తుమ్ఉకుక్ల దెతి డబుబ్ల్యెరూసలేమ్పటున్మ్ తెజోవయించి
అతిత్ తెదయిందె. 4ఆఁవ్ కి గెలె చెంగిల్మెన డీసిలె, అంచి తెన్ జేఁవ్
జెవుల.

కొరిందిల్ తె పవులు గోత్ గెచుచ్క ఉచరిల్స్
5 ఆఁవ్ మాసిదోనియ వాట్ గెచుచ్క ఉచర అసిస్, చి ఒతత్ గెలయ్

మెలె, తుమ్ తె గోత్ జెయిందె, 6 చి ఏక్ వేల ఇదిల్ ఒగగ్ర్ సేంపు
తుమ్ చితెన్తయిందె, నెంజిలెఒండిచలిల్ పొది కి ఒతత్ తంక జయెదె,
చి ఒతత్ తెంతొ ఆఁవ్ కేన్ పయానుమ్ గెలె కి, తుమి అంక బార్ కెర
తెదవుక జయెదె. 7 ఆఁవ్ అపెప్ వాట్ గెతి పొది తుమ్ క గడియ దెక
ఉటట్ గెచుచ్క నెసి, గని పబు సెలవ్ దిలె, పడొత్ గెలె, తుమ్ చి తెన్
సగుమ్సేంపుతాఁ గెచుచ్క జయెదె. జయియ్అంచిఆస. 8గనిమదెనె,
పెంతెకొసుత్ పండుగు ఎద ఇనెన్ ఎపెసుతె తయిందె. 9 కిచొచ్క మెలె,
అపెప్ ఇనెన్ సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఒగగ్ర్ కెరుక అంక వాటు దొరుక్ జా
అసెస్. గని విరోదుమ్ సుదల్ ఒగగ్ర్ జిన్ పిటట్వుక ఉచర అసిత్, చి ఆఁవ్
తిలెకయ్ చెంగిలి.

తిమోతి కొరింద్ తె గెచుచ్క తిలిసి
10 తిమోతి తుమ్ తె అయ్ లె, తుమ్ సరద్ తెన్ బెదవన. ఆఁవ్ కెరి

రితి, జో కి పబుచి కామ్ కెరయ్. 11 జాకయ్, జో దాకు జలెకి కో
జోక నిసాక్రుమ్ దెక నాయ్. జో అంచితె అనెన్ ఉటట్ జెంక మెన బార్
జతి పొదిక సరద్ తెన్ తుమ్ జోక అనెన్ తెదవ. ఆఁవ్ తెదయ్ ల అనెన్
బావుడుల్ తెన్ జో ఉటట్ జెతిస్ క ఆఁవ్ రకితసి.

12అనెన్బావుడుల్ తెన్తుమ్ తెగోత్గెసుస్మెన,అమ్ చొబావొజలొ
అపొలోల్ క బలవంతుమ్ కెరల్య్, గని అపెప్ గెచుచ్క జోక సెలవ్ నాయ్.
జోకవాటు తిలె, పడొత్ కయ్ తుమ్ తె జెయెదె.
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13తుమ్ తెలివి తెన్జాగర తెన్తా, తుమ్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్
దెరన,దయిరిమ్తెన్ఇండ,డిటుట్ మ్తా. 14తుమ్కిచొచ్ కెరుకజలెకి,
పేమయ్తెన్ కెర.

15 జలె, బావుడుల్ , ఒండి అకయ పాంతుమ్ తె సెత్పనుచి గెర్ చ
తొలితొ పబుక నంపజల, చి ఎకిక్ నిదానుమ్ తెన్ నంపజలస్ క దెక
తోడు తా అసిత్. 16దసమానుస్ల్ క చి అమ్ చి తెన్ సెమ సేడ పబుచి
కామ్ నిదానుమ్ కెర ఎతిక్జిన్ క తుమ్మరియాద దెక.

17సెత్పను, పొరూమ్నాతు, చి అకయక ఇనెన్ ఉటట్ అయ్ లిస్ చి రిసొ
అంక ఒగగ్ర్ సరద్. కిచొచ్కమెలె, తుమ్ ఇనెన్ నెంజిలె కి, జేఁవ్ అయ్ లిస్
తెన్ తుమ్అంచి తెన్ తిలి రితి జతయ్. 18తుమ్ చి ఆతమ్క జేఁవ్ కీసి
అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరల్ గే, దసిస్ అంకయ్ కి సరద్ కెర అసిత్. దసమానుస్ల్ క
తుమ్మరియాద దెక.

కచి కచిముదుద్ సంగ తెదయ్ లిసి
19 ఆసియా పదేసిమ్ చ సంగుమ్ లు ఎతిక్ తుమ్ క జోవయించి

పేమ సంగ తెదయ్ తతి. పడొత్ అకుల పిసిక్లల్ జోవయించి గెరి సబ
కెరి సంగుమ్ చ ఎతిక్జిన్ తెన్ పబుచి నావ్ తెన్ చి జోవయించి
పేమ కి సంగ తెదయ్ తతి. 20 నంపజల ఇనెన్చ బావుడుల్ ఎతిక్జిన్
జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి. ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ చి పేమ
దెకయ్ తి రితి పబుచి నావ్ తెన్ సుదిద్ తిలి ముదుద్ తెన్ జొకర.

ఆకర్ కోడు
21ఆఁవ్పవులుసొంతఆతుతెన్ఈంజఆకర్కోడు రెగిడత్సి. ఆఁవ్

రెగడ్య్ లిసి తుమ్జానుస్. 22తుమ్ చితె కో పబుక పేమ కెరెనాయ్గే,
పబు జోక సిచచ్తె తెదవుస్. అమ్ చొ పబు, తుయి జె!

23 పబుచి దయ తుమ్ చి తెన్ తవుస్. 24 యేసుకీసుత్ చి తెడి
అమ్ చి పేమ కి తుమ్ చి తెన్ తవుస్. *తెదిద్లి.

* 16:24 16:24 తెదిద్లి మెలె ఆమేన్.
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