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కొరిందియుల్ క రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు కొరింద్ పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చక రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ, కీసుత్ జలొ యేసుచి రిసొ సుబుమ్

కబుర్ సూనయ్ తొ జోచొ బారికి జా అసిస్ పవులు రెగిడత్సి. కొరింద్
పటున్మ్ తెచిదేముడుచ సంగుమ్ చక,చిఒండిఅకయపదేసిమ్ తెచ
జోచయ్ జల అనెన్ మానుస్ల్ క ఆఁవ్ పవులు తిమోతి తెన్ రెగిడిల్
ఉతుమ్.

2 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ
సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్. 3 ఎతిక్ దయక అబొబ్ జలొ,
అమ్ చిఆతమ్తెఅమ్ కడిటుట్ మ్దయిరిమ్కెరొదేముడుజలొ,అమ్ చొ
పబు జలొయేసుచొ దేముడు అబొబ్స్ కయ్జొఒర. 4అమ్ చబాదల్
ఎతిక్తె జో అమ్ క డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరయ్, చి జో అమ్ కయ్ కెరి
డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ చి రిసొ, అనెన్ కీసబాదల్ సేడల్సక ఆమ్ కి డిటుట్ మ్
దయిరిమ్ కెరుక జతయ్. 5 కీసి మెలె, కీసుత్ సేడల్ సెమల్ తె ఆమ్ కీసి
బెదితసుమ్ గే, దసిస్, జోచి తెడి తా, జో దెతి డిటుట్ మ్ తె దయిరిమ్ తె
కిఅమ్బెదితసుమ్. 6తుమ్ క ‘డిటుట్ మ్దయిరిమ్జతు, రచిచ్ంచుప
జతు’ మెనయ్ అమ్ సెమల్ సేడత్సుమ్. తుమ్ కయ్ ‘డిటుట్ మ్
దయిరిమ్ జతు’ మెనయ్ పబుయి అమ్ కయ్ డిటుట్ మ్ దయిరిమ్
కెరయ్. ఆమ్ సేడత్ అలల్ర్ తూమ్ కి సేడ బమమ్ నే జతె ఓరుస్ప జలె,
జోచి డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ తూమ్ కి జసెత్. 7 తుమ్ చి రిసొచి అమ్ చి
నముకుమ్పిటెట్ నాయ్. కిచొచ్కమెలె,ఆమ్సేడత్ సెమల్తూమ్కిసేడెల్,
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అమ్ కయ్ దొరుక్ జతి డిటుట్ మ్ ఆస దయిరిమ్ తుమ్ కయ్ కి దొరుక్
జయెదె.

8 ఓ బావుడుల్ , ఆసియా పదేసిమ్ తె అమ్ సేడిల్ బాద కెదిద్ గే తుమ్
నే జాన్ తి రితి జలె, చెంగిల్ నాయ్ మెన అమ్ ఉచరసుమ్. జా
బాద కెదిద్ మెలె, అమ్ క కెదిద్ పెలిల్తె తిలి మెలె, ‘ఓరుస్ప జంక నెతుమ్
ఒగగ్ర్మొరుమ్ దెగె కిచొచ్గె’మెలిరితిఅనామ్నుమ్అమ్ క పెలిత్తిలి.
9 నిజుమి, మొరి సిచచ్ అమ్ వయిలి రితి అమ్ క పెటిట్ డీసిలి; తెదిద్
బాద తిలి. గని అమ్ తెదిద్ బాద సేడుక పబు కిచొచ్క సెలవ్ దిలన్
మెలె,అమ్ చిసొంత సెకిక అమ్నే నంప కెరె,మొరసక అనెన్ జియడొత్
దేముడుకయ్ అమ్ నంప కెరుకయ్ అసెస్చి రిసొయి జో జా సెలవ్
దిలన్. సొంత సెకిక కిచొచ్ నెతుమ్. 10 తెదిద్ పమాదుమ్ తెంతొ జో
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరల్న్, చి అనెన్ దసిస్ అలల్ర్ సేడెల్, అనెన్ అమ్ క
రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన అమ్ క దయిరిమ్. ‘జొయియ్ అమ్ క అనెన్
రచిచ్ంచుప కెరెదె’ మెన, జోచి ఉపిప్రి అమ్పూరి నముకుమ్ తిఁయ
అసుస్మ్. 11అమ్ చి రిసొ తూమ్ కి పారద్న కెర కెర అమ్ క తోడు తా,
చి ఒగగ్ర్ జిన్ పారద్న కెరిల్ రిసొ పబు అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ మెనయ్,
ఒగగ్ర్ జిన్ జోచి సరద్ సంగుల.

కొరిందిల్ క పవులు నిదానుమ్ కెరిల్సి
12 జలె, సరద్ తెన్ కిచొచ్ సాచి సంగితసుమ్ మెలె, పబుచి సుదిద్

తెన్ జోచి ఎకిక్ నిదానుమ్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె, ముకిక్మ్ క
తుమ్ చితెయ్ ఇండ అసుస్మ్; మానుస్చి సెకి గాయ్నుమ్ క నాయ్, గని
దేముడుచి దయచి సెకిక. 13 దసిస్, కిచొచ్ లుంకడిత్ రితి నాయ్, గని
ఎతిక్ తుమ్ సొసుట్ మ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి జయియ్ అరుద్ మ్ అమ్
రెగిడ్తసుమ్. 14 పబు జలొయేసు ఈంజ లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి వెలిల్
దీసిక ‘చెంగిల్ అసిత్’ మెన తుమ్ చి రిసొ ఆమ్ కీసి సరద్ జమ్ దె గే,
అమ్ చి రిసొ తుమ్ క దసిస్ సరద్ తంక జయెదెమెన తుమ్ అపెప్ ఇదిల్
అరుద్ మ్ కెరన అసుస్స్. తుమ్ క ‘జా కోడు పూరి అరుద్ మ్ కెరంతు’
మెనయ్అంచి ఆస.
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15 అంచి ఈంజ దయిరిమ్ చి రిసొ తుమ్ తె తొలితొ జెంక ఉచర
తిలయ్. గెచుచ్క జతి జలె, తుమ్ క దొవెవ్ర్ దెకితయ్, తివెవ్రి సరద్
జతయ్. 16తొలితొ మాసిదోనియ పదేసిమి గెతె తిలి వటెట్ తుమ్ తె
గోత్ గెచుచ్క చి జా మాసిదోనియ పదేసిమ్ తెంతొ అనెన్ వటెట్ ఉటట్
అయ్ లె పొది కి తుమ్ తె జెంక ఉచర తిలయ్. దసిస్, ఆఁవ్ అనెన్
యూదయ పదేసిమ్ తె గెచుచ్క బార్ జలె పొది తుమి అంక బార్ కెర
తెదయ్ తదు.

17జలె, దొనిన్ మెనుస్ల్ తాఁ ‘జెయిందె’మెలయ్ గే? మాములుమ్
ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్ తెన్ ‘జెయిందె’ జవుస్ మెన దొనిన్ మెనుస్ల్
తా ఆరి సంగిమ్ దె గే? జెంక ఉదెద్సుమ్ నెంజిలె ‘జెయిందె’ మెనిందె
గే? 18ఆఁవ్ దసొమానుస్ నెంజి. కచితుమ్ దేముడు నముకుమ్ చొ,
జాకయ్ ఆమ్ తుమ్ క సంగితి దేముడుచి కొడొ ఆరి నెంజె గని
కెఁయయ్ఁక కి నిజుమి. 19 దేముడుచొ పుతుత్ సి జలొ యేసుకీసుత్ ;
*సిలావ్ను తిమోతి చి ఆఁవ్ తుమ్ తె బోదన కెరొ కీసుత్ ; దసొచొ నెంజె.
సంగిల్ రితి జో కెరెదె. ఆమ్ కి దసిస్. 20 దేముడు అబొబ్సి సంగ
తిలి ఎతిక్ కోడు, ఎతిక్ పమానుమ్ కీసుత్ తెయ్ కచితుమ్ నెరవెరుస్ప
జతయ్. దసిస్కయ్, కీసుత్ చి నావ్ తెనిన్ †తెదిద్లి మెన సంగితసుమ్.
ఇసి ఒపప్నెల్, దేముడుక గవురుమ్ దెతసుమ్; ‘కీసుత్ తెయ్ ఎతిక్
నెరవెరుస్ప కెరయ్’ మెనయ్. 21 అనెన్, దేముడు అబొబ్సి సొంత
అమ్ క తుమ్ క కీసుత్ చి తెడి డిటుట్ మ్ కెరయ్, చిజోచికామ్ కెరుక మెన
అమ్ క నిసాన అదికారుమ్ దా అసెస్. 22జొయియ్ అమ్ క ‘అంచయ్
మానుస్ల్’ మెన జోచి ముద గల అసెస్, చి జోతె అమ్ క దొరుక్ జతి
వాటక ‘కచితుమ్ దెయిందె’ మెన అమ్ క అపెప్ కి రుజుజ్ తతి రిసొ,
అమ్ చి పెటిట్ జోచి ఆతమ్ దా అసెస్.

కొరిందిల్ క పవులు దుకుమ్ కెరుక నెసిలిస్ చి కోడు
* 1:19 1:19జోవయించి అనెన్క్ నావ్ సీలయు. బారికుల్ 15:27. † 1:20 1:20
గీకు బాస తెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల.
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23గని దేముడు అంచి రిసొసాచిజవుస్! తుమ్ తెకొరింద్ తెఆఁవ్
కిచొచ్క అనెన్ జెంక నేతయ్మెలె,తుమ్ క సిచచ్ కెరుక నెసి. 24తుమ్ చి
నముకుమ్ చిఉపిప్రిముదొద్ కెరుక అమ్ క అదికారుమ్నాయ్,తుమ్ క
ఏలుప కెరుక అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్. నముకుమ్ క జలె, డిటుట్ మ్
అసుస్స్. గని, తుమ్ క ‘సరద్సంతోసుమ్ తెన్ తతుత్ ’మెనయ్, తుమ్ క
తోడ్ తంకయ్అమ్ చి ఉదెద్సుమ్.

2
1జాకయ్, జా సుటుట్ చి రితి ఆఁవ్ తుమ్ తె జా తుమ్ క దుకుమ్

కెరుక నెసి. 2 ఆఁవ్ తుమ్ క దుకుమ్ కెరెల్, తుమ్ చి దుకుమ్ క ఆఁవ్
దుకుమ్ జతిసి అనెన్ కో అంక సరద్ కెరొసొ తయెదె? తూమ్ కి దుకుమ్
జా తసెత్, ఆఁవ్ కి దుకుమ్జా తయిందె.

3జాఉతుమ్ తె కిచొచ్కజాఏక్ కోడు రెగిడల్య్మెలె,ఆఁవ్ తుమ్ తె
దసేస్ అయ్ లె తుమ్అంక సరద్ తెన్ బెదవంతస అంక దుకుమ్ కెరదు.
జా ఓరుస్ప జంక నెతిరయ్. అగెగ్ తెంతొ తుమ్ క ఆఁవ్ నంప కెర
తిలయ్, చి ‘అంక సరద్ తిలె తుమ్ కయ్ కి సరద్ తయెదె’ మెన ఉచర
తిలయ్. 4జాసుటుట్ తుమ్ క ఉతుమ్ రెగిడిల్సి, జలె, తుమ్ క దుకుమ్
కెరయ్ తి ఇసుట్ మ్ తెన్ రెగిడ్ నాయ్, గని తుమ్ క అంచి ఒగగ్ర్ పేమ
దెకయ్ తి రిసొయిదసిస్ రెగిడల్య్. పెటిట్ ఒగగ్ర్ బాద సేడ ఏడ, ఏడయ్
రెగిడల్య్.

5 జో మానుస్ అంక దుకుమ్ కెరయ్ లిసి, జలె, ఎకిక్ అంకయ్
దుకుమ్ కెరయ్ లిసి నెంజె. దసిస్ కెర తుమ్ ఎతిక్జిన్ క కి ఇదిల్
జవుస్ దుకుమ్ కెర తయెదె. గని జోక జా పూచి ఒగగ్ర్ వయడుక
నెసి. 6 ఎతిక్జిన్ జోక సిచచ్ రితి కెరిల్సి సరి జలి. 7జాకయ్, ఒగగ్ర్
దుకుమ్ క జో పాడ్ నే జతి రిసొ తుమ్ అపెప్ జోక చెమించుప కెర
బెదవన డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెర. 8 ‘జోచి రిసొచి తుమ్ చి పేమ జోక
దెకవ’మెనఆఁవ్బతిమాలప్జాసంగితసి. 9అంచికోడు సూన కెరుల
గే నాయ్ గెమెన రుజుజ్ దెకుక ‘జోక తుమ్ సిచచ్ కెర’మెనజాతుమ్ క
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ఉతుమ్ తె రెగిడల్య్. 10 తుమ్ కకక్ చెమించుప కెరెల్, ఆఁవ్ కి జోక
చెమించుప కెరసి. ఆఁవ్ కిచొచ్ చెమించుప కెరుక తిలి మెలె, తుమ్ చి
రిసొయి చెమించుప కెరల్య్ మెలె, కీసుత్ చి మొకెమ్ ఆఁవ్ సంగితసి.
11 కిచొచ్క మెలె, సయ్ తాన్ అమ్ చి పేమ పిటట్వుక ఉచరెదె. జోచి
కుటల్ జానుమ్ చి రిసొ ‘జో అమ్ చి ఉపిప్రి జీనుస్ నాయ్’ మెనయ్
ఆఁవ్ ఇసి తీరుప్ కెర అసిస్.

పవులుమాసిదోనియపదేసిమ్ తె గెలిస్
12 జలె, కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొ ఆఁవ్ తోయ

పటున్మ్ తె గెచచ్ పాఁవిలయ్. సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ తి రిసొ
పబు అగెగ్చి అవ్ కాసుమ్ దిలన్. 13 గని,బావొ జలొ తీతు తుమ్ చితె
తెంతొ ఒతత్ బుల జెంక నేతయ్ చి రిసొ బాద సేడ జా పటున్మ్ చతె
సెలవ్ నఙన,అనెన్బార్జాసముదుమ్జీన,మాసిదోనియపదేసిమి
ఉటట్ గెలయ్.

సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొచి సరద్
14 గని దేముడుక జొఒర, సయ్ తాన్ అలల్ర్ కెరెల్ కి, కీసుత్ చి తెడి జో

దేముడు అమ్ క జీనయ్ తయ్, చి జీనొల్ కీసుత్ చి పటిట్ అమ్ కేనె గెలె
కి, కెఁయఁక తెఁయఁక జోక జాన్ తిస్ చి వాసెన అమ్ చి అతిత్ జో ఒండి
దెకయ్ తయ్. 15 కీసి మెలె, రచచ్న జతసక కి, నాసెనుమ్ జతసక కి
దేముడుఅబొబ్స్ కడయిలిదూపుమ్వాసెనరితొకీసుత్ చివాసెనఆమ్.
16జావాసెనకదెక,జలె,నాసెనుమ్జతసక కిఅమ్మొరున్చివాసెన,
గని రచిచ్ంచుప జతసక కి జీవుమ్ చి వాసెన జా అసుస్మ్. దసిస్
జలె, ఇసి పబుచి కామ్ కెరుక కేన్ మానుస్ విలువ జవుల? 17ఆమ్,
జలె, జేఁవ్ వేర మానుస్ల్ చి రితి లాబుమ్ క పబుచి కోడు సికయ్ తస
నెంజుమ్. అమ్ విలువ నెంజిలె కి, ఎకిక్ నిదానుమ్ తెన్ తిలిసి తిలి
రితి, నెంజిలిసి నే తిలి రితి దేముడుచిమొకెమ్ జోచి అదికారుమ్ తెన్
కీసుత్ చి తెడితాజోచి కోడు సూనయ్ తసుమ్.
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3
అమ్ చి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ క పబు సాచి

1అమ్ అనెన్ అమ్ చి సొంత గవురుమ్ నఙనుక దెర అసుస్మ్ గే?
నెంజిలె, అమ్ చి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ క తుమ్ తె సాచి ఉతల్ నఙనుమ్ దె
గే? సగుమ్ జిన్ క దస సాచి రుజుజ్ ల్ తంక, గని అమ్ క నాయ్.
2 తుమ్ కయ్ దెకిలె, అమ్ చి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి ఉతుమ్ రితి
తుమి జతసు; తుమ్ చి పెటిట్ రెగిడిల్ జా ఉతుమ్ ఎతిక్జిన్ సదు కెర
అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. 3పడొత్ , అనెన్ కిచొచ్ సొసుట్ మ్ డీసత్య్మెలె,
కీసుత్ సొంత రెగిడిల్ అమ్ చి అతిత్ వేర మానుస్ల్ తె తెదయ్ లి ఉతుమ్,
తూమ్ జసెత్ మెన డీసత్య్. సిర తెన్ రెగిడిల్సి నెంజె, గని జీవ్ తిలొ
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి రెగిడిల్సి జా, పతె రెగిడిల్సి నెంజె, గని
మానుస్చిపెటిట్ రెగిడిల్సి. 4కీసుత్ చితెడి,దేముడుఅబొబ్స్ చిమొకెమ్దసిస్
మెన అమ్ క దయిరిమ్.

దేముడు దిలి అగెగ్చి పమానుమ్
5అమ్ చిసొంత సెకిక కిచొచ్ కెరుక తెరుమ్మెన ఉచరుమ్నాయ్,

నెతుమ్. అమ్ చి సెకి కేనె తెంతొ జెతయ్మెలె, దేముడు తెంతొయ్.
6యేసుక నంపజతమానుస్ల్ కజోదిలినొవిపమానుమ్ చి రిసొఅమ్
సూనవుకమెనజొయియ్ అమ్ క సెకి దా అసెస్. ఈంజ నొవి పమానుమ్
తిలిసి కిచొచ్ పతె గే,పుసత్కుమ్ తె గే రెగిడల్ కిచొచ్ కిచొచ్ ఆగన్ల్ చి నెంజె,
గనిజో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్మానుస్చి పెటిట్ రెగిడ్లిసి. *పతల్ తె
జవుస్, కాగల్ తె జవుస్, రెగిడల్ ఆగన్ల్ అమ్ మానుస్ల్ చి పాపుమ్
దెకవయ్అమ్ క నింద కెరమార, గనిమానుస్చి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ రెగిడిత్సిమానుస్క †జియడత్య్.

7జలె, పతె రెగిడల్ ఆగన్ల్ చిమానుస్ల్ కమారి సేవ దేముడుమోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దిలి పొది, జో దేముడుచి పరలోకుమ్ చి ఒగగ్ర్
ఉజిడి తెన్ గవురుమ్ తెన్ దొరుక్ జలి. కెదిద్ ఉజిడి కెదిద్ గవురుమ్
* 3:6 3:6 రోమియుల్ 7:5, 8-11, నిరగ్మకాండుమ్ 24:12, 31:18. † 3:6 3:6
రోమియుల్ 6:6.
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మెలె, దేముడు తెన్ జో దసుస్ల్ జా తిలిస్ చి ఉజిడ్ క గవురుమ్ క
ఇసాయేలు పెజల్మోసేచిమొకెమ్ దెకుక నెతిరల్. పూరుగ్ మ్ చిజాఆగన్ల్
తెన్ చి పమానుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్,మాతుమ్,తొకిక్ జాజా, కేడ
గెలి. 8 దసిస్ కేడయ్ గెతి గవురుమ్ ఉజిడిచి కంట, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్చి సెకిచి సేవచి గవురుమ్ ఉజిడి ఒగగ్ర్ జయె నాయ్ గె?
జయెదె. 9 కిచొచ్క మెలె, మానుస్క నింద కెరి ఆగన్ల్ సేవచి గవురుమ్
ఉజిడి ఒగగ్ర్ తిలె, మానుస్చి పాపుమ్ పుంచ జోవయింక పునిన్మ్
దెతి సేవక అనెన్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ ఒగగ్ర్ విలువ తయెదె. 10 ఇనెన్చి
రిసొ కిచొచ్ మెనుక జయెదె మెలె, జాచి కంట జీనిల్ గవురుమ్ జీనిల్
విలువ తిలిస్ చి రిసొ, అగెగ్య్ గవురుమ్ చి విలువ తిలిస్ క అపెప్యి
కిచొచ్ గవురుమ్ కిచొచ్ విలువ నాయ్. 11 కేడయ్ గెలిస్ క గవురుమ్
విలువ తిలి జలె, కెదొద్డ్ తెదొడ్ తాఁ గెతిస్ క అనెన్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్
ఒగగ్ర్ విలువ తయెదె.

12ఇసిమెన అమ్ క దయిరిమ్ చి రిసొ, దయిరిమ్తెన్ఈంజ నొవి
పమానుమ్ చి రిసొచిసతిత్మ్ సూనయ్ తసుమ్. 13మోసేచిరితిఅమ్
జము నాయ్. జో, జలె, ‘కేడ గెతి జా ఉజిడి కేడ గెతిసి ఇసాయేలుల్
మెల అమ్ చ పెజల్ దెకుత్నాయ్,’మెనయ్, దేముడుతె తెంతొఉటట్
అయ్ లిపొదిలాజ్జామొకొమ్డంకనొల్ .

14జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ కీస జల మెలె, జోవయించి పెటిట్ బేడు
బందిల్ రితి జల,చిఆజిఎద కి అగెగ్చి పమానుమ్ చివాటజేఁవ్ సదు
కెరెల్పొది,మొకొమ్డంకనతతిరితిపెటిట్ సతిత్మ్చినితినాయ్. కిచొచ్క
మెలె, కీసుత్ చి తెడిమానుస్ తిలెకయ్జా డంకిలిసి దేముడు కడ వెంట
గెలెదె. 15 నిజుమి, ఆజి ఎద మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్సి దేముడుచ కొడొ
జేఁవ్ కెఁయయ్సదు కెరెల్ కి,జోవయించిపెటిట్ యేసుకీసుత్ చి రిసొచిసతిత్మ్
చినుక నెతిరి. 16గని,మానుస్మారుస్పజాపబుతెఅయ్ లె,జాడంక
అడుడ్ జలిసి కడి జతయ్, చిజో పబుచి సతిత్మ్ చినుల.

17 అనెన్, పబు ఆతమ్యి జయెదె, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
కేనె తయెదె గే, ఒతత్య్ రచచ్న తయెదె. పబుచి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్
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తిలె, ఆగన్ల్ చి సేవచ గొతిమానుస్ల్ తము నాయ్, విడద్ల్ జా తమ్ దె.
18అనెన్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జల అమ్ ఎతిక్జిని,
కిచొచ్ డంకిలిసి అడుడ్ నెంతె పబుచి ఉజిడి జోచి గవురుమ్ దెకితె
తా, జోచి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెద, జోచి పోలిక జతి రితి తిరీమ్
తిరీమ్మారుస్పజతెఅసుస్మ్,చిజోచిఉజిడిజోచిగవురుమ్తిరీమ్
తిరీమ్ అగెగ్చి కంట అమ్ ఇండితిస్ తె అనెన్ డీసత్య్. ఈంజ ఉజిడి
ఈంజ గవురుమ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యిజలొపబు తెంతొయ్
జెతయ్. జొయియ్జాకామ్ జరుగ్ కెరయ్.

4
సుబుమ్ కబుర్ కామ్ నిదానుమ్ తెన్ కెర

1జలె,దేముడుచిదయకచిసేవఅమ్ కజోసొంతతియార్అసెస్చి
రిసొ,అమ్ చినిదానుమ్దయిరిమ్పిటెట్ నాయ్. 2 కిచొచ్పాపుమ్తెన్
మాయ తెన్ బోదన కెరుక నెసిలమ్, నెసుమ్. కిచొచ్ మోసిమ్ కెరుమ్
నాయ్, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి బెదవుమ్నాయ్, గని
సొసుట్ మ్ సతిత్మ్ సంగితసుమ్. దసిస్కయ్ కో సూనెల్ కి ‘సతిత్మ్’ మెన
అమ్ చి రిసొ ఒపప్నుక జయెదె. ‘సతిత్మ్’మెన దేముడు కి ఒపప్నెదె.

3 అమ్ బోదన కెరిస్ సుబుమ్ కబుర్ చి అరుద్ మ్ ఇదిల్ లుంకిల్
రితి జలె, కకక్య్ లుంక తయెదె మెలె, నాసెనుమ్ జతసకయ్.
4జోవయింకయ్, జలె, జేఁవ్ నంప నే జతసకయ్, ఈంజ లోకుమ్ క
ఏలుప కెరొ సయ్ తాన్; నాసెనుమ్ జతస జోక ‘దేముడు’ మెనుల;
జొయియ్ జోవయించి మెనుస్క గుడిడ్ కెర అసెస్. కిచొచ్క మెలె,
‘దేముడుచి పోలిక పూరి తిలొ కీసుత్ చి గవురుమ్ దెకయ్ తి సుబుమ్
కబుర్ చిఉజిడ్ జతి సతిత్మ్ దెకుత్నాయ్’మెనయ్జేఁవ్మానుస్ల్ క
జో సయ్ తాన్జోవయించిమెనుస్తె గుడిడ్ కెర అసెస్.

5అమ్బోదన కెరసి, జలె, అమ్ చి రిసొచి నెంజె, గనియేసుకీసుత్ క
‘ఎతిక్క ఏలుప కెరుస్’మెన దేముడు అబొబ్సి జోక పబు కెరయ్అసెస్
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మెనయ్ అమ్ బోదన కెరసుమ్. జో యేసుచి సేవ చి పేమచి రిసొ
తుమ్ చ *సేవ కెరస రిత జా అసుస్మ్. 6 కిచొచ్క మెలె,
†“అందర్ తెంతొ ఉజిడ్ జవుస్”
మెన సంగిలొ దేముడు అమ్ చి పెటిట్ జోచి ఉజిడి దా అసెస్. కిచొచ్క
మెలె, కీసుత్ చిమొకెమ్ డీసిత్ ఆఁవ్ దేముడుచి గాయ్నుమ్ ఉజిడిమానుస్ల్
దెక చిన అంక జాన్ తు అంచి ఉజిడ్ తె జెతు మెనయ్, జో దేముడు
ఈంజ సేవతె అమ్ క బెదవ అసెస్.

పబుచ కామ్జోచి అతిత్ జో జోచి సెకి తెన్ కెరయ్
7దేముడుజోచిఈంజఉజిడ్సొమాస్రుమ్రితయ్గేడివొతెబెరవ

అసెస్. కిచొచ్క మెలె, అమ్ గేడివొక సెకి నాయ్, విలువ నాయ్ చి
రిసొ అమ్ సెకి నెంజిలసచి అతిత్ జో జోచి కామ్ కెరెల్, ‘దేముడుచియి,
మానుస్చి నెంజె’మెనజాసెకికమానుస్ చినుక జయెదె. 8రగరగాల్ చ
బాదల్అమ్ కపెలిలెకి,పెలిల్ జాబీడగెచుచ్మ్నాయ్;జోచిసెకిచిరిసొ,
సగుమ్బాదల్కిచొచ్కసేడత్సుమ్గేఅమ్అదుద్ మ్ కెరనుక నెతిరెల్ కి,జో
దిలి కామ్ చి రిసొ ఆస నెంజిలస జము నాయ్. 9విరోదుమ్ సుదల్ చి
అతిత్ అమ్అలల్ర్ జలెకి పబు అమ్ క ములెనాయ్. అమ్ చ విరోదుమ్
సుదల్ అమ్ క బూసిల్ రితి కెరెల్ కి, మొరుమ్ నాయ్. 10యేసు కీసి
మొరి రితి జతె తాబాదల్ సేడెత్ తిలన్ గే, ఆమ్ కి ఈంజ జీవితుమ్ క
మొరెతతిరితిఅసుస్మ్. గనిఆమ్మొరిరితిజాసెకినెంజిలిస్ తెయి
యేసుచి సెకి డీసత్య్. యేసు అనెన్ జీవ్ జా పరలోకుమ్ తె ఏలుప
కెరి సెకి, అమ్ సెకి నెంజిలస రచచ్న జతిస్ తె డీసత్య్. 11 కిచొచ్క
మెలె, యేసుచి జీవ్ అమ్ చి మొరి ఆఁగ్ తె డీసుస్ మెనయ్, అమ్ చి
ఈంజ జీవితుమ్ తె యేసుకీసుత్ చి నావ్ చి రిసొ అమ్ మొరున్క దెరున్
సేడత్సుమ్.

12జలె, ఆమ్మొరసుమ్, తూమ్ జితసు!
13 గని

‡“నంప జలయ్చి సంగిలయ్”
* 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘గొతిమానుస్ల్, గొతిత్ మానుస్ల్’. † 4:6 4:6 ఆదికాండుమ్ 1:3.
‡ 4:13 4:13 కీరనలు 116:10.
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మెనపూరుగ్ మ్ సంగిలొ రితి ఆమ్ కి నంపజా అసుస్మ్ చి రిసొ ఆమ్
కి అమ్ చి నముకుమ్ తిలిసి సంగితసుమ్. 14 ఇసి దయిరిమ్ తెన్
అమ్నంపజలిసి కిచొచ్క సంగితె తతత్సుమ్మెలె, పబు జలొయేసుక
అనెన్ జియడఉటట్య్ లొసొజోవయించినావ్ తెన్ అమ్ కయ్ కి అనెన్
జియడ ఉటట్వ, తుమ్ క అమ్ క జోతె కడ నెయెదె మెన జానుమ్.
15 కిచొచ్ కిచొచ్ బాదల్ కిచొచ్క ఓరుస్ప జతసుమ్ మెలె, తుమ్ చి
రిసొయి. మెలె, పబుచి రచచ్న అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ క పాఁవిలె, పబుచి
దయచి రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోక జోచి సరద్ తెన్ జొఒర సంగ జోక
గవురుమ్ కెరుల.

16 జాకయ్ అమ్ చి దయిరిమ్ పిటెట్ నాయ్. అమ్ చి ఈంజ
లోకుమ్ చి ఆఁగ్ పాడ్ జతె తిలె కి కువితె తిలె కి, రోజుక అమ్ చి
ఆతమ్ అనెన్ నొవర్ జెరిమ్ల్ రితి జా సెకి జతయ్. 17ఈంజ మదెనె చి
ఇదిలిదిల్ అలల్ర్ కిచొచ్ కామ్ క జెతయ్మెలె, పరలోకుమ్ తెచి నే కేడిత్
ఒగగ్ర్ ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె అమ్ బెదితి రిసొ అమ్ క దొరుక్ జయెదె.
18అపెప్ డీసిత్స్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిము నాయ్; పరలోకుమ్ తెచి
నే డీసిత్స్ కయ్ నంప కెరసుమ్. కిచొచ్క మెలె, డీసిత్సి పాడ్ జతిసి, నే
డీసిత్సి పరలోకుమ్ తెచి జలె,తాఁ గెచెచ్దె.

5
పరలోకుమ్ తె ఆమ్ తతిసి

1అనెన్ కిచొచ్ జానుమ్మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె అమ్ జితి కుడియ
జతిఅమ్ చిఆఁగ్పాడ్జలెకి,పరలోకుమ్ తెఅమ్ క కెఁయఁకతెఁయఁక
తాఁ గెతి గేర్ అమ్ చొ దేముడు అమ్ క దా అసెస్. కేన్మానుస్ తెయార్
కెరిల్సి నెంజె,దేముడుతెయార్కెరిల్సి,జా. 2నిజుమి,ఈంజలోకుమ్ తె
తిలె పొది దుకుమ్ జతసుమ్, చి పరలోకుమ్ చి అమ్ చి గేర్ నఙనుక
ఆస జతసుమ్. 3జాగేర్మెలిసి నఙనెల్,పాలుమ్ గలనిల్ రితి జయెదె,
చిఆమ్డుమ్ డి తయెనాయ్. 4ఈంజ అపెప్చి కుడియతెఅమ్తతి
పొది,అమ్ చబాదల్చిరిసొదుకుమ్తెన్అసుస్మ్. ఈంజ కుడియ,
ఈంజయ్ పాలుమ్, గెసుస్ మేనుమ్ నాయ్, గని అనెన్ చెంగిల్ గేర్
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చెంగిల్పాలుమ్ గలన్ తి రిసొ, పరలోకుమ్ చిజా గేర్ జయిపాలుమ్
గలనల్మ్ మెలె, అమ్ చి ఈంజ లోకుమ్ చి మొరున్క పరలోకుమ్ చి నే
కేడిత్ జీవు తతిసి జీన గెచెచ్దె.

5పరలోకుమ్ తె జితి రిసొ అమ్ క తెయార్ కెరొల్సొ దేముడుయి, చి
‘జరుగ్ జయెదె’మెనఅమ్ క కిచొచ్ గురు జోదాఅసెస్మెలె, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ జో దా అసెస్. 6జాకయ్, కిచొచ్ జలెకి
అమ్ క దయిరిమ్. ఈంజయ్ ఆఁగ్ తె, ఈంజయ్ లోకుమ్ తె అమ్
జితి పొది, పబుక దూరి అసుస్మ్ మెన జానుమ్. 7 పరలోకుమ్ తెచి
పబు అమ్ క దిలి అపెప్ దసేస్ డీసె నాయ్, గని జాక ‘అసెస్’ మెలి
నముకుమ్ తెనిన్ ఇండితసుమ్. 8 ‘అమ్ పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే’
మెన దయిరిమ్తెన్ అసుస్మ్, చి ‘ఈంజ ఆఁగుక ముల పబుతె గెచచ్
జిలె చెంగిలి’మెనజానుమ్.

పబుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరి పేమ
9 జలె, ఇనెన్ ఈంజ అఁగి అమ్ జింక తిలె కి, ఒతత్ పరలోకుమ్ తె

గెచుచ్క తిలె కి, అమ్ చి ఆస కిచొచ్ మెలె, పబుక సరద్ కెర జోచి ఇసుట్ మ్
రితి కెరుకయ్. 10ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజ అఁగి తిలె పొది అమ్ చితె
కో సతిత్మ్ తె ఇండిల గేపాపుమ్ తె ఇండిల గే, కీసుత్ చి అతిత్ అమ్తీరుప్
జంక,అమ్జోచిమొకెమ్ టీఁవొ జతిజా దీసిక జలె,ఈంజ జీవితుమ్ తె
కో సతిత్మ్ ఇండ తవుల గే, జోక బవుమానుమ్, కో పాపుమ్ తె ఇండ
తవుల గే,జోవయింకయ్ సిచచ్ పబు దెయెదె.

11 పబు లోకుమ్ చక పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరెదె మెన జానయ్, జా
బయిమ్ తెన్ మానుస్ల్ క సికడత్సుమ్. అమ్ చి సతిత్మ్ జో దేముడు
జానె, చి తుమ్ చి పెటిట్ తూమ్ కి చినితసు, కిచొచ్గె. తుమ్ క ‘చినుత్’
మెనయ్ అమ్ చి ఆస. 12 తుమ్ తె అమ్ క గవురుమ్ దొరుక్ జెయదె
మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. గని, మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి నే చినితె
మానుస్ ముకిక్మ్ చొ రితొ డీసిలెకయ్ గవురుమ్ కెరస సగుమ్ జిన్
అమ్ చి రిసొ తుమ్ క అనామ్నుమ్ సికడత్తి. తుమ్ క ‘జేఁవ్ అనామ్నుమ్
సికడత్సక కీసి జబాబ్ దెంక గే జాన్ తు’ మెనయ్ అమ్ ఇసి సొంతచి
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రిసొచి సాచి రెగిడత్సుమ్. అమ్ చి సతిత్మ్ జానెల్, తుమ్ జబాబ్ దెంక
జాన్ తె, జాకయ్ తుమ్ క సంగితసుమ్. గవురుమ్ ఆననుక ఉచర
కిచొచ్య్ కెరుమ్ నాయ్. 13 జలె, అమ్ క ‘వెరి జల’ మెన తుమ్
తీరుప్ ఉచరెల్ జలె, ‘అమ్ వెరి రితి డీసత్స్ తె దేముడుక లాబుమ్ తిలె
దసిస్ డీసుమ’మెంతసుమ్. జోచికామ్ కెరి ఆసకయ్ఇసి జతసుమ్.
నాయ్ మెలె, ‘బుదిద్కయ్ దసిస్ సంగితతి’ మెన అమ్ చి రిసొ తుమ్
ఒపప్నెల్, చెంగిలి. తుమ్ కయ్ ‘చెంగిల్ జతు’మెనయ్ఇసి జతసుమ్.

14 కీసుత్ పేమచి రిసొ అమ్ తుకెల్ తంక నెతుమ్. అమ్ క జోచి పేమ
పెలయ్ తయ్. కీసుత్ ఎకిక్లొ అమ్ ఎతిక్జిన్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి
రిసొమొరల్న్మెనఅమ్దెకితసుమ్. జోమొరిల్స్ తెన్అమ్ఎతిక్జిన్
మొరెల్ రిత జా జోక నంపజలి తెంతొ సొంత ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరి రితి
ఇండుమ్ నాయ్. 15 కిచొచ్క మొరల్న్ మెలె, అమ్ జితస ఎతిక్జిన్ క
‘సొంత ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి నాయ్, గని జోచి రిసొ మొర అనెన్
జితొసొక గవురుమ్ కెరి రితి జితు’మెనయ్జోమొరల్న్.

కీసుత్ చి తెడి నొవమానుస్ల్
16 అపెప్ తెంతొ మాములుమ్ జోచి ఈంజ లోకుమ్ చి జెరుమ్న్ క

కకక్య్ దెకుమ్ నాయ్. అగెగ్య్ కీసుత్ చి మాములుమ్ ఈంజయ్
లోకుమ్ చి జెరుమ్న్ కయి కీసి తిలొ గే, దసిస్ జోక దెకిత్ తిలమ్, గని
అపెప్యి జోక దసిస్ దెకుమ్ నాయ్. జో దేముడు జలిస్ రుజుజ్
జలిస్ కయ్ జోక దెకితసుమ్. 17 గని, కో కీసుత్ చి తెడి తవుల గే, జోచి
అగెగ్చి జెరుమ్న్ క మొరిల్ రితి జా తా జోచి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా నొవర్
రగుమ్జాఅసిత్. నొవర్జెరుమ్న్ జలి రితిజాఅసిత్. అగెగ్చి గెచచ్,నొవిచి
బార్జా అసెస్, చి నొవిచికయ్ దెకితసుమ్.

18మానుస్ నొవర్ జతి ఈంజ వరుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్ మెలె,
దేముడు తెంతొ. జో కీసుత్ చి నావ్ తెన్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ
కెర అమ్ క జోక అడుడ్ తిలి పాపుమ్ గెచచ్వ గెల కెర అమ్ క అనెన్
బెదవనల్న్, చి ‘వేరమానుస్ల్ కి అమ్ చొ కీసుత్ క నంపజలె జోవయింక
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కి దసిస్ అనెన్ బెదవనిందె’ మెనయ్జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి
సేవ జో దేముడు అమ్ క తియార అసెస్.

19 మెలె, కీసుత్ బలి జలిస్ తెన్ జోవయించి పాపుమ్ పుంచ నే
వయడెత్, దేముడు లోకుమ్ చక బెదవంతె అసెస్, చి జో బెదవంతిస్ చి
కబుర్ సూనయ్ తిసి అమ్ చి అతిత్ జోసొరప్ కెర దా అసెస్. 20జాకయ్,
కీసుత్ చ బారికుల్ జా అసుస్మ్. ‘కీసుత్ క నంపజతు’ మెనయ్ దేముడు
అబొబ్సి అమ్ చిఅతిత్ మానుస్ల్ క బుకారయ్. జాకయ్, ‘దేముడు తెన్
బెదితివరుమ్తుమ్నఙనా’మెనయ్, కీసుత్ చినావ్తెన్తుమ్ కఅమ్
బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్.

21 అమ్ క ‘అంచి పునిన్మ్ జతు’ మెనయ్ పాపుమ్ నెంజిలొ
పాపుమ్ నేనొల్ జోచొ పుతుత్ సి అమ్ చి పాపుమ్ రితి దేముడు అబొబ్సి
జోక టీఁవడొల్ .

6
రచచ్న నఙన్ తి సమయుమ్ నిజుమిజాఅసెస్

1జలె, “దేముడుచి రచచ్న నఙనా”మెన సంగితసుమ్, గని జోచి
నావ్ తెన్ అనెన్ కిచొచ్ మెంతసుమ్ మెలె, జోచి దయ ఆరి నఙన తా
నాయ్. 2 కిచొచ్క మెలె,
*“చెంగిల్ సమయుమ్ క తుమ్ చపారద్న సూన అసిస్, చి
ఆఁవ్ రచచ్న కెరి కాలుమ్ క తుమ్ క తోడు జా అసిస్”
మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. అలెల్! ‘చెంగిల్’
మెలిజా సమయుమ్ అపెప్యి. రచచ్న జతిజా కాలుమ్ అపెప్యి.

సుబుమ్ కబుర్ రిసొ పవులు అలల్ర్ జలిసి
3 అమ్ పబుచి సేవ కెరిస్ తె కేన్ నింద నే జెతె, కో కిచొచ్ సంగుక

నెతిరి రితి, కచి నముకుమ్ పిటట్య్ తి కిచొచ్య్ అడుడ్ కెరుమ్ నాయ్.
4 పబుచి సేవపూరి నిదానుమ్ కెరసుమ్ మెన సాచి సంగన్ తసుమ్.
ఇనెన్చి రుజుజ్ కిచొచ్ మెలె, కిచొచ్ కిచొచ్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ ఓరుస్ప జా

* 6:2 6:2యెసయా 49:8.
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నిదానుమ్ తెన్ అసుస్మ్. కిచొచ్ అలల్ర్ మెలె, బాదల్, సెమల్, కసట్ల్,
ఇరుక్లు, 5కొరడ్ల్ చదెబబ్లు, జేలిజలిసి, జటుట్ తెన్ నిగజామానుస్ల్
అమ్ క అలల్ర్ కెరిల్సి, ఒగగ్ర్ కామ్ కెర టకిక్లిస్, గూన్ నెంజిలిసి
అందరుల్ , చువెవ్ తిలిసి; దసచ ఎతిక్ నిదానుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జా
అసుస్మ్.

6 పడొత్ జోచి సేవచి అమ్ చి నిదానుమ్ అమ్ ఇండిలి బుదిద్తె
కి డీసత్య్. వేర బుదుద్ ల్ అమ్ నే జలిస్ తె, పబుచి ఎతిక్ అమ్
జాన్ తిస్ తె, మానుస్ల్ చ తపుప్ల్ అమ్ ఓరుస్ప జతిస్ తె, మానుస్ల్ క
అమ్మరియాద దెకితిస్ తె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్
తిలిస్ తె, మాయ నెంజిలి అమ్ చి పేమతె. 7 సతిత్మ్ చి బోదన అమ్
కెరిస్ తె, దేముడుచి సెకి అమ్ చ కమొతె డీసిత్స్ తె, ఈంజ ఎతిక్తె
అమ్ చి నిదానుమ్ డీసత్య్. డెబి పకక్ కి,ఉజెతొ పకక్ కి,కామ్ క జెత
పునిన్మ్ చి అయ్ దల్ వాడిక కెరన నిదానుమ్ తతత్సుమ్. 8జాకయ్,
గవురుమ్ జలెకి, నిసాక్రుమ్ జలెకి, మానుస్ల్ అమ్ క ‘చెంగిల్ చ’
మెలె కి, ‘గారచ్’ మెలె కి, నిదానుమ్ తతత్సుమ్. సగుమ్ జిన్ అమ్ క
‘మాయచ’ మెంతతి, గని సతిత్మ్ కెరసుమ్. 9 సగుమ్ జిన్ అమ్ క
విలువ దెకిత్ నాయ్, గని సగుమ్ జిన్ విలువ దెకితతి. ‘బే బేగి
మొరుల’ మెన అమ్ క సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని జితసుమ్. దెబబ్ల్
కతసుమ్ గని మొరుమ్ నాయ్. 10 అమ్ చ బాదల్ క దుకుమ్ జంక
జతయ్, గని సరద్సంతోసుమ్ తెన్ అసుస్మ్. ఈంజ లోకుమ్ చి ఆసిత్క
ఉచరెల్ బీద అసుస్మ్, గని ఒగగ్ర్ జిన్ క సొమాస్రుమ్ కెరసుమ్. అమ్ క
కిచొచ్ నెంజిలె కి, ఎతిక్ కలుగు జలి రితి జా అసుస్మ్.

అమ్ క కి తుమ్ ఎదిలి పేమ కెర
11 ఓ తుమ్ కొరిందిలు, కిచొచ్ నే లుంకడెత్ ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క

ఎదారుద్ మ్ సొసుట్ మ్ సంగ అసుస్మ్. అమ్ చి పెటిట్తె తుమ్ క ఒగగ్ర్
పేమయ్ అసుస్మ్. 12 అమ్ చి రిసొచి తుమ్ చి పేమక ఆమి కిచొచ్
ఇరుక్ కెరుమ్ నాయ్. తుమ్ చి సొంత పెటిట్ తుమి ఇరుక్ కెరంతసు.
13 అంచ బోదల్ జల రిత ఓ తుమ్ కొరిందిల్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
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మెంతసిమెలె,ఆమ్తుమ్ కయ్ కీసిపేమఅసుస్మ్ గే,తూమ్ కి దసిస్
అమ్ కయ్ పేమ కెరమెన ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి.

14పబుక నంప నెంజిలస తెన్ తుమ్ లంకె జా నాయ్. పాపుమ్ తె
పునిన్మ్ తిలిసి కీసి బెదెదె?! నెంజిలె, అందర్ బుదిద్ తెన్ ఉజిడ్ బుదిద్
కీసి బెదెదె? బెదె నాయ్! 15 ‘బెలియాల్’ మెలొ సయ్ తాన్ తెన్ కీసుత్
కీసి బెదెదె? బెదె నాయ్! నంపనెంజిలొసొ తెన్ నంపజలొసొక కీసి
వాట తియిఁదె? తయె నాయ్! 16 దేముడుచి గుడి, జలె, బొమమ్ల్ క
జొకరిస్తెన్ కీసిబెదెదె? నెంజె! కిచొచ్కఆఁవ్ ఇసిసంగితసిమెలె,జీవ్
తిలొ దేముడుచి గుడి ఆము. పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి
రితి,
†“జోచి పెటిట్ ఆఁవ్ జియిందె,
జోచి తెన్ ఆఁవ్ బులిందె,
ఆఁవ్ జోవయించొ దేముడు జయిందె.
జెఁవివ్ అంచ పెజల్ జవుల”
మెన అనెన్,
17 ‡“జాకయ్ ‘అంక నంప నెంజిలస తెంతొ తుమ్బార్జా’మెన
‘సుదిద్ నెంజిలిసి తుమ్ చడనాయ్.
దసిస్ ఎకిక్ నిదానుమ్ జలదు మెలె,
తుమ్ క బెదవనిందె’మెన పబు సంగితయ్”
మెన అనెన్,
18 §“అంచ బోదల్మెనయ్తుమ్ కయ్ అబొబ్ది జయిందె,
చి అంక ‘అబొబ్ మెనయ్అంచపుతత్రుల్ దువొ జసెత్’
మెన ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ పబు సంగితయ్.”
మెన రెగడ్ అసెస్.

7
సుదిద్ జతిస్

† 6:16 6:16 లేవీయకాండుమ్ 26:12, యిరీమ్యా 32:38, యెహెజేక్లు 37:27.
‡ 6:17 6:17 యెసయా 52:11, యెహెజేక్లు 20:34, 41. § 6:18 6:18
సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 7:14, 7:8.
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1 జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ , దేముడు అమ్ క ఈంజేఁవ్
పమానల్ సంగ అసెస్చి రిసొ, అమ్ చి ఆఁగ్ క, అమ్ చి ఆతమ్క కిచొచ్
గార్ కెరెదె గె, జా గెచచ్వన గెల కెరయ్, దేముడు పబుక బియఁ
కెర, అమ్ సుదిద్ జంక *దెరిల్సి పూరి జతి రితి జోచి సుదిద్ ఆననుమ.
2 అమ్ క తుమ్ చి పెటిట్తె బెదవన. అమ్ కకక్ తపుప్ కెరుమ్ నాయ్,
కకక్య్పాడ్ కెరుమ్నాయ్, కకక్య్మోసిమ్ కెరలాబుమ్ కెరనుమ్
నాయ్. 3 తుమ్ క నింద కెరి రిసొ ఇసి సంగి నాయ్, అగెగ్ కిచొచ్ మెన
రెగిడల్య్ మెలె, ‘అమ్ చ జీవుతె తుమ్ చి రిసొ పేమయ్ అసుస్మ్’
బెదమొరుమ్ దె,బెదజిమ్ దె. 4తుమ్ చి రిసొఅంక నముకుమ్ఒగగ్ర్
అసెస్, తుమ్ అంచి అతిత్ సూన నంపజలదు చి రిసొ ఆఁవ్ గవురుమ్
సంగితసి, తుమ్ చి రిసొ అంచి పెటిట్ పూరి దయిరిమ్ అసెస్. అమ్ చ
బాదల్ ఒగగ్ర్ జలెకి, అంచి పెటిట్ సంతోసుమ్ బెరయ్అసెస్.

5 †మాసిదోనియపదేసిమిఅమ్ఉటట్ అయ్ లిపొది అమ్ చి ఆఁగ్ క
సుకుక్మ్ నాయ్, గని ఎతిక్ రగల్ బాదల్ సేడెత్య్ తిలమ్; విరోదుమ్
సుదల్ కెరల్ అలల్ర్ చి రిసొ కి, అమ్ చి పెటిట్చి బయిమ్ చి రిసొ కి,
6 గని ముసురన్ జలసక డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరొ దేముడు, జలె,
తీతుక అమ్ తె తెదవ అమ్ క దయిరిమ్ కెరొల్ . 7ఎకిక్ తీతు అయ్ లిసి
తెన్ దయిరిమ్ జము నాయ్, గని తుమ్ చి నిదానుమ్ దెక జొయియ్
దయిరిమ్ జలిస్ క అమ్ కయ్ కి జో దయిరిమ్ కెరొల్ . మెలె, అంక అనెన్
దసుస్ల్ జంక చి తుమ్ చి ఆస, అంక తుమ్ దుకుమ్ కెర తిలిస్ చి
రిసొచి తుమ్ చి దుకుమ్, అంచి రిసొచి తుమ్ చి పేమ నిదానుమ్ చి
రిసొ అమ్ క సంగిలన్, చి అనెన్ ఒగగ్ర్ సరద్ జలయ్.

8 అంచి ఉతుమ్ తె ఆఁవ్ రెగిడిల్స్ తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్ దుకుమ్
కెరెల్ కి, ఆఁవ్ ఉచర్ క నాయ్. విసారుమ్ జా తిలయ్, గని తపుప్
కెరి నాయ్ మెన జాని. జా ఉతుమ్ తుమ్ క దుకుమ్ కెరిల్, గని

* 7:1 7:1 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్ 3:18, దెసస్లొనీకుల్ క రెగిడిల్ ఏక్
నంబర్ఉతుమ్ 5:23. † 7:5 7:5జేఁవ్ కొరిందిల్తిలిఅకయపదేసిమ్ కమాసిదోనియ
పదేసిమ్ఉతత్ర పకక్ అసెస్.
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గడియకయ్మెన ఆఁవ్ దెకితసి. 9జలె, అంక సరద్. తుమ్ క దుకుమ్
కెరిల్ రిసొ నాయ్, గని తుమ్ దుకుమ్ జా తపుప్ ఒపప్న చెంగిల్
జలదు చి రిసొయి. మెలె, తుమ్ చి దుకుమ్ పబుచి సతిత్మ్ తుమ్ క
ఉచరవడిల్స్ చి రిసొయి తుమ్ క అమ్ కెరిల్సి కిచొచ్ సంతోసుమ్ కెరె
నాయ్. 10 కిచొచ్క మెలె, పబు ఉచరిసి దుకుమ్ అమ్ మానుస్ల్ చి
పెటిట్ అయ్ లె, అమ్ కెరల్ పాపల్ ఒపప్న బుదిద్ జంక ఇసుట్ మ్ జమ్ దె,
చి పబుచి రచచ్న నఙనుమ్ దె. జా రచచ్నచి రిసొ ‘చెంగిల్ జలమ్’
మెనయ్, అనెన్ దుకుమ్ తయె నాయ్. గని ఈంజయ్ లోకుమ్ చి
బుదిద్చి దుకుమ్ అమ్ పెటిట్ తియనెల్, అమ్ కమొరున్ జెయెదె.

11 ఈందె, దేముడు తెదయ్ లి దుకుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ కెదిద్
నిదానుమ్ ఉటట్వ అసెస్! నిజుమ్, తుమ్ చి సతిత్మ్ దెకయ్ తి ఆస
ఉటట్వ అసెస్! జా తపుప్చి రిసొ లాజ్ జా తుమ్ చి ఉపిప్రి తుమి
కోపుమ్జలదు, దేముడుచి తీరుప్క బిలదు,అమ్ చితెన్అనెన్ బెదుక
ఆస జలదు, సతిత్మ్ జంక ఆస జలదు. జా తపుప్చి రిసొ సరిగా
తీరుప్ కెరల్దు. జా ఎతిక్తెయి తుమ్ అపెప్ సతిత్మ్ జలిసి డీసత్య్.
12 జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్ క రెగిడిల్సి దుకుమ్ చి తిలె కి, ఒతత్ కిచొచ్
లాబుమ్ మెలె, ముకిక్మ్ క తపుప్ కెరొల్సొక ఉచరి నాయ్, ముకిక్మ్ క
అలల్ర్ సేడొల్సొక ఉచరి నాయ్, గని జా ఉతుమ్ చి రిసొ ముకిక్మ్ క
కిచొచ్చి రిసొ ఉచరసి మెలె, అమ్ చి రిసొచి తుమ్ చి ఒగగ్ర్ ఆస,
పబుచిమొకెమ్ తుమ్ అపెప్ చినన అసుస్స్. 13తుమ్ చెంగిల్ జలిస్ చి
రిసొ అమ్ క సరద్, అమ్ క అనెన్ డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరిల్. అమ్
సొంత సరద్ జలిస్ చి కంట కిచొచ్క అనెన్య్ సంతోసుమ్ జా అసుస్మ్
మెలె, తీతు తుమ్ తె జా దెకిలి తెంతొ, తుమ్ చి రిసొచి జోచి అగెగ్చి
అనామ్నుమ్నాయ్, చి సరద్సంతోసుమ్జోజాఅసెస్. 14తుమ్ చి రిసొ
అంచి సరద్, ఆఁవ్ గవురుమ్ ఉచరంతిసి, జోక అగెగ్ తెంతొ సంగితె
తిలయ్, చి జో తుమ్ తె గెలి పొది జోచి మొకెమ్ కిచొచ్ తపుప్ల్ కెర
అంక లాజ్ కెరయ్ సు నాయ్, అంచి మరియాద కడుస్ నాయ్. అమ్
తుమ్ కయ్ సంగిలిసి ఎతిక్చి సతిత్మ్ కీసి రుజుజ్ జలి గే, దసిస్ తుమ్ చి
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రిసొ ఆమ్ తీతుక సంగిలిసి నిజుమ్ జలి. 15అపెప్ జో తుమ్ క అగెగ్చి
కంట ఒగగ్ర్ పేమఉచరయ్. పబుచి ఇసుట్ మ్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ కెరిల్స్ చి
రిసొ కి, తుమ్ ఎతిక్జిన్ బియిఁ అదుద్ ర్ తెన్ జోక బెదవనిల్స్ చి రిసొ కి
జో ఉచార కెరయ్. 16 జలె, తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ పూరి దయిరిమ్ జా
అసిస్చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్.

8
యెరూసలేమ్ చి సంగుమ్ చ తోడు దెతిస్ చి రిసొ

1అపెప్,బావుడుల్ , తుమ్ క కిచొచ్ సంగితసుమ్మెలె,మాసిదోనియ
పదేసిమ్ చ పబుచ సంగుమ్ లుచ మానుస్ల్ చి పెటిట్ దేముడు పేమ
సికడల్సి రుజుజ్ జా అసెస్. 2 కీసి మెలె, జోవయించి నిదానుమ్ పరిచచ్
జలి రితి జా జేఁవ్ ఒగగ్ర్ కసట్ల్ సేడెత్ తిలె కి, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ బీద
జలెకి, పబుచి, జోవయించి ఎదివాట్ సరద్చి రిసొ ఒగగ్ర్ దరుమ్మ్
తెన్ అనెన్ జేఁవ్ క *తోడు దా అసిత్. 3 జేఁవ్ చి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్
సాచి సంగితసి మెలె, జోవయించి సెకి తిలి ఎదిలి, నాయ్, గని
జోవయించి సొంత ఇసుట్ మ్ క తెరిల్ ఎదిలి కంటయ్ అనెన్ జేఁవ్ ఒగగ్ర్
దా అసిత్. 4 ‘†యెరూసలేమ్ చ నంపజలసక తోడ్ దెతిస్ తె ఆమ్ కి
బెదుమ్ దె’ మెనయ్ అమ్ క బలవంతుమ్ కెరల్. 5 ‘ఇసి దసిస్ కెరుల’
మెన మాములుమ్ అమ్ ఉచరిల్ రితి నాయ్, గని ‘అమ్ చి అతిత్
పబు జోవయించి ఇసుట్ మ్ పూరి కెరుస్’ మెన, తొలితొ పబుచి అతిత్
జోవయించి జీవ్సొరప్ కెర, పడొత్ జోవయించి తెడి అమ్ చి అతిత్ దిల.

6 జాకయ్ తుమ్ కొరిందిల్ చి రిసొ కి అమ్ ఉచరల్మ్, చి బీద
సుదల్ క దెతి దరుమ్మ్ ‡తుమ్ ఉకిక్ల్ తిసి, తీతు మొదొల్ కెరిల్స్ క
‘పూరిజరుగ్ జవుస్’మెన, తీతుక బలవంతుమ్ కెర అసుస్మ్. 7జలె,
నముకుమ్ క, పబుచి గాయ్నుమ్ క, జోచి గాయ్నుమ్ సొసుట్ మ్ బోదన

* 8:2 8:2రోమియుల్ 15:25-27. † 8:4 8:4యెరూసలేమ్పటున్మ్ చియూదయ
పదేసిమికారు జా తతికయ్, వేర తెంతొచ నంపజలసతోడు తెదయ్ ల. బారికుల్ 1:28-30.
‡ 8:6 8:6 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 16:1-4.
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కెరిస్ క, నిదానుమ్ క, చి అమ్ చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమక, దసిస్చి
ఎతిక్క తుమ్ కీసి నిదానుమ్ జా అసుస్స్ గే, దసిస్ ఈంజ దరుమ్మ్
దెతిస్ క కి దయ ఒగగ్ర్ జతి రితి తుమ్ దెకన.

8 ఆఁవ్ ఇసి సంగితిసి ఆడ దెతిసి నెంజె, గని మాసిదోనియ
పదేసిమ్ చ జేఁవ్ అనెన్మానుస్ల్ తోడు దా సతిత్మ్ కెరిల్స్ క తూమ్ దెక
తుమి పరిచచ్ కెరనెల్, బీద సుదల్ క తోడు కెరి తుమ్ చి ఉదెద్సుమ్ క
‘నిజుమ్ చి’ మెన తుమ్ రుజుజ్ దెకయ్ తి అవ్ కాసుమ్ తుమ్ క దొరుక్
జవుస్మెనయ్ఆఁవ్ తుమ్ క ఉచరయ్ తసి. 9పబు జలొయేసుకీసుత్
సొంత కి జోచి దయక కిచొచ్ కెరల్న్ గే జానుమ్. మెలె, పరలోకుమ్ చి
సొమాస్రుమ్ జోక తిలె కి, తుమ్ చి రిసొ బీద కెరనొల్ ; తుమ్ క
సొమాస్రుమ్ కెరుక మెనయ్జోబీద జలన్.

10జలె, ఈంజ డబుబ్ల్ ఉకిక్లిత్ కామ్ చి రిసొ కిచొచ్ ఉచర తుమ్ క
ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, వెరెస్క్ అగెగ్ తుమ్ ఇసుట్ మ్ జా మొదొల్ కెరిల్సి
తుమ్ అపెప్ పూరి జరుగ్ కెరెల్ చెంగిలి. 11 తుమ్ క జా ఇసుట్ మ్ అసెస్.
జలె, జా జరుగ్ కెరెల్కయ్ జా ఇసుట్ మ్ నెరవెరుస్ప జయెదె. తుమ్ తెరిల్
ఎదిలికయ్జరుగ్ కెర. 12ఎకిక్లొదెంకమెనతెయార్మెనుస్ తెన్తిలె,
జాక సెకిక జీనిల్స్ నెంజె గని తిలిసెత్య్ సరద్ తెన్ దిలె ఇసుట్ మ్ జయెదె.
నెతిరిల్సి నే కెరెల్,మానుస్క నింద నాయ్.

13 వేర మానుస్ల్ క జేఁవ్ చి పూచి వయడ నాయ్, తుమ్ కయ్
జా జాడు ఎతిక్ వయుతు మెని నాయ్, 14 గని, ‘ఎతిక్క
సమానుమ్ జతిసి తవుస్’ మెన జోవయింక నెంజిలిసి రిసొ తుమ్ చి
సొమాస్రుమ్ క తుమ్ అపెప్ దాస. ఏక్ వేల పడొత్ క తుమ్ కయ్ కొతుక్
తిలె, జేఁవ్ తుమ్ కయ్తోడు కెరుక జయెదె,చిఎతిక్జిన్ క సమానుమ్
జతిసి తయెదె. 15పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడుచి
అరుద్ మ్ తుమ్ ఉచర.
§“ఒగగ్ర్ కుడవనొల్సొక కిచొచ్ సేఁసె నాయ్,
గని తొకిక్ కుడవనొల్సొక కిచొచ్ కొతుక్ తయెనాయ్”
§ 8:15 8:15 నిరగ్మకాండుమ్ 16:18.
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మెన రెగిడిల్ కోడు.

తీతుక కొరింద్ పటున్మ్ తె అనెన్ తెదయ్ లి
16దేముడుక జొఒర! తుమ్ చి రిసొజోతీతుచి పెటిట్ కి జోవయించి

పేమ దా అసెస్. 17 “కొరింద్ తె ఈంజ కామ్ క గో” మెన అమ్
బతిమాలప్ జా సంగితికయ్, “గెచిచ్ందె” మెలన్. గని ఎకిక్ ఆమి
సంగిల్ రిసొ నాయ్, గని అనెన్య్, తుమ్ చి రిసొచి జోచి పేమకయ్
జోచిసొంత ఇసుట్ మ్ కయ్ జెతయ్.

18జో తెన్ అనెన్ కకక్ తెదయ్ తసుమ్ మెలె, జో సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తస్ చి రిసొ ఎతిక్ సంగుమ్ లుతె, ఎతిక్జిన్ మెనిస్తొ బావొక
తెదయ్ తసుమ్. 19పడొత్ , ‘పబుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి అమ్ చి పేమ
దెకయ్ తి ఈంజ తోడు దెతి కామ్ తె అమ్ చి తెన్ బులుస్’ మెనయ్
సంగుమ్ లుచజోకనిసానఅసిత్. జో,జలె,తీతుతెన్గెతయ్. 20ఆమ్
డబుబ్ల్ ఉకుక్ల వంట దెతి ఈంజ దరుమ్మ్ చి సేవచి రిసొ కో అమ్ క
నింద నే కెరి రితి, ఈంజ కామ్ తె కిచొచ్ పొరపాట్ బెదవుమ్ నాయ్,
కిచొచ్ పొరపాట్ బెదయ్ లి రితి డీసుక కి నెసుమ్, 21చి పబుచిమొకెమ్
కి, మానుస్చి మొకెమ్ కి, కీసి సతిత్మ్ కెరుక గే సరిగా ఉచర అసుస్మ్.
జాకయ్, సంగుమ్ లుచ నిసానమానుస్క కి అమ్ చి తెన్ ఈంజ తోడు
దెతిస్ తె బెదవన అసుస్మ్.

22అనెన్, జేఁవ్ దొగుల తెన్ అనెన్కొల్ బావొక తెదయ్ తసుమ్. ఇనెన్క
అగెగ్ తెంతొకిచొచ్ కిచొచ్ కమొదాఅసుస్మ్చికిచొచ్కామ్ తెకినిదానుమ్
కెరయ్మెనరుజుజ్ ల్ దెక అసుస్మ్. తుమ్ చి రిసొచిజోవయించిఒగగ్ర్
నముకుమ్ చి రిసొ, వేర కమొచి కంట తుమ్ తెయ్గెచుచ్క అనెన్ ఒగగ్ర్
పేమఈంజొజాఅసెస్.

23 తీతు, జలె, తుమ్ చి రిసొచి అంచి సేవతె జో అంచి తెన్ ఎకిక్
రితి బెద అసెస్. జేఁవ్ అనెన్ దొగుల బావుడుల్ , జలె, సంగుమ్ లుచి
నావ్తెన్జోవయించబారికుల్ జల రితజా గెతతి, కీసుత్ చి గవురుమ్
దెకయ్ తతి. 24జాకయ్,తుమ్ చిపేమక,చిఈంజేఁవ్ క ఆఁవ్తుమ్ చి
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రిసొ నముకుమ్ సంగిలిస్ క, ‘నిజుమి జో సంగిల్ రితి జా అసిత్’
మెనయ్సంగుమ్ లు రుజుజ్ దెకిత్ రితి కెర.

9
దరుమ్మ్ ఉకుక్ల దెతిస్ చి రిసొ అనెన్ సంగిలిసి

1 జలె, *యెరూసలేమ్ తెచ నంపజలసక దెతి తుమ్ ఉకిక్లిత్
డబుబ్ల్ చిరిసొఅమ్అనెన్రెగుడుక కిచొచ్క? 2జాఉకుక్లదెంకతుమ్
కోర్ ప జలిసి ఆఁవ్ జాని, చి మాసిదోనియ పదేసిమ్ చ నంపజలసక
తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితిసి. కిచొచ్ సంగితసి మెలె, “†అకయ
పదేసిమ్ చ నంపజలస పూరుగ్ మ్ తెంతొ జోవయించి డబుబ్ల్ దెంక
తెయార్ జా అసిత్” మెన ఆఁవ్ సంగితసి. జా దరుమ్మ్ ఉకుక్ల దెతి
తుమ్ చి సరద్చి రిసొ సూనిల్ రిసొయి జేఁవ్ మాసిదోనియచ ఒగగ్ర్ జిని
జా కామ్ తె బెదుక కోర్ పజా అసిత్.

3జలె,ఈంజేఁవ్బావుడుల్ క కిచొచ్క తుమ్ తె తెదయ్ తసిమెలె, ‘జా
డబుబ్ల్ ఉకుక్ల తెయార్ జా అసిత్’ మెన తుమ్ చి రిసొ అమ్ సరద్
సంగిలిసి అబదుద్ మ్ నే జతి రితి తుమ్ క ‘నిజుమితెయార్జాఁ తతుత్ ’
మెన ‘తుమ్ దెక’ మెనయ్ఆఁవ్ జేఁవ్ క తెదయ్ తసి. 4నెంజిలె, పడొత్
అంచి తెన్ ఈంజ మాసిదోనియచ నంపజలస సగుమ్ జిన్ తుమ్ తె
అయ్ లె, తుమ్ తెయార్ నే జా తిలె, అమ్ చి మరియాద గెచెచ్దె;
అమ్ చి కి తుమ్ చి కి. ‘సతిత్మ్ కెరుల’ మెన అమ్ దయిరిమ్ క
సంగిలిసి పిటట్ తయెదె చి రిసొ. 5జాకయ్, ‘అంచి కంట జేఁవ్ అగెగ్
గెచచ్ తుమ్ సంగిలి దరుమ్మ్ దెతిస్ కయ్ తుమ్ క తెయార్ కెర తతుత్ ’
మెనయ్ జేఁవ్ క బలవంతుమ్ కెరల్య్. దసిస్, తుమ్ అగెగ్యి జా

* 9:1 9:1 కీసుత్ యెరూసలేమ్ తె మొర జీవ్ జలన్, గెద, చి తొలితొ ఒతత్య్ మానుస్ల్,
కీసుత్ చ సిసుస్ల్ తెన్, జోవయింక నంపజల. యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చియూదయ పదేసిమి
కారు జా తతికయ్, వేర తెంతొచ నంపజలస తోడు తెదయ్ ల; అకయ పదేసిమ్ చ కి
మాసిదోనియపదేసిమ్ చకి;బారికుల్ 1:28-30. † 9:2 9:2ఆజికాలిఅకయపదేసిమ్ క
చిమాసిదోనియపదేసిమ్ క ‘గీకు పదేసిమ్’మెంతతి.
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డబుబ్ల్ తెయార్ కెర తిలె, సరద్ తెన్ దెతె, ఆరి ఇసుట్ మ్ నెంజిల్ రితి
నాయ్.

ముసిక్ బుదిద్చి రిసొచి దరుమ్మ్ బుదిద్చి రిసొచి కోడు
6 ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, కో ముసిక్ తెన్ బి గలెదె గే, తొకిక్

పలితుమ్ చిపంటొలాయెదె. కోదరుమ్మ్తెన్బిగలెదెగే,ఒగగ్ర్ పంటొ
లాయెదె. 7ఎతిక్మానుస్ సరిగా ఉచర, ‘దెంక చెంగిలి’మెన కెదిలిచి
రిసొఉచరె గే,తెదిద్లి దెంకయ్. గనికోబలవంతుమ్ కెరిల్ రితి దుకుమ్
తెన్పోన, సరద్ తెనిన్. సరద్ తెన్ దెతొసొక దేముడు పేమయ్దెకెదె.

8చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్ దయ తుమ్ కమొచచ్ తెన్ దెంక దేముడుచి
అతిత్ అసెస్, చి తుమ్ క సరిపుచుప జతిసి కి, పడొత్ కిచొచ్ కిచొచ్ చెంగిల్
కమొక తుమ్ మొచచ్ తెన్ దెంక తెరితి రిసొ కి, సరిపుచుప జతిసి
తుమ్ క దెంక జోచి ఇసుట్ మ్. 9 దేముడుచ కొడొతెపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి
అసెస్.
‡“జోవయింక తిలిసి జో వంట దెతయ్,
బీద సుదల్ క జో దరుమ్మ్ తెన్ దెతయ్,
జోవయించిజా సతిత్మ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచెచ్దె.”

10 తుమ్ బి గలిత్ రిసొ బి దెతొ పబు, తుమ్ కతి రిసొ అనిన్మ్
దెతొ పబు, సరిపుచుప జతిసి తుమ్ క దెయెదె, పలితుమ్ దెయెదె,
చి తూమ్ దరుమ్మ్ తెన్ బెదయ్ తిస్ చి సతిత్మ్ చి పలితుమ్ జో ఒగగ్ర్
తయెదె. 11తుమ్ దరుమ్మ్ తెన్ దెతి రిసొ ఎతిక్తె సొమాస్రుమ్ రితి
జసెత్. అమ్ చి అతిత్ తుమ్ జా దిలె, అమ్ బీద సుదల్ క దెమ్ దె, చి
దేముడుకజేఁవ్జోచిసరద్ దెకవజోకగవురుమ్కెరుల. 12దసిస్,ఈంజ
దరుమ్మ్ చిసేవ కెరెల్,బీదజలనంపజలసకకామ్ క జెతిసిదొరుక్ జలిసి
దా తసెత్, పడొత్ అనెన్, “దేముడు దొరుక్ కెరయ్ లొ” మెన జోక జొకర
జేఁవ్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ కెరుల.

13 ఈంజ కామ్ తుమ్ క ఏక్ పరిచచ్ రితి జయెదె. ఈంజ సేవ
తుమ్ చెంగిల్ కెరెల్, తుమ్ చి సతిత్మ్ క రుజుజ్ జయెదె. చి కీసుత్ చి

‡ 9:9 9:9 కీరనలు 112:9.
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సుబుమ్ కబుర్ ఒపప్నజోకబియఁతుమ్ఈంజసతిత్మ్ కెరిల్స్ చిరిసొ,
దేముడుక గవురుమ్ జయెదె. పడొత్ , జేఁవ్ బీద జల నంపజలసక
చి అనెన్ బావుడుల్ ఎతిక్క తుమ్ కోడ్ దిలిస్ చి దరుమ్మ్ చి రిసొ గే
దేముడుక గవురుమ్ జెయెదె. 14అనెన్, తుమ్ చి పెటిట్ దేముడు జోచి
దయకదరుమ్మ్బుదిద్ దిలిరిసొజేఁవ్మానుస్ల్తుమ్ కఒగగ్ర్పేమజా,
తుమ్ క దెకుక మెన ఆస తెన్, తుమ్ చి రిసొ కి జేఁవ్ పారద్న కెరుల.

15 కీసుత్ చి అతిత్ దేముడు అమ్ క దిలి వరుమ్ కెదిద్ గే కో సంగుక
నెతిరి. జోచి ఎదివాట్ దరుమ్మ్ చి రిసొజోక జొఒర.

10
బుదిద్ నే జా తిలె సిచచ్ కెరుక తయెదె

1 కీసుత్ కీసిమెతత్నతామానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితె తిలన్ గే తుమ్
జానుస్. జలె, ఆఁవ్ పవులు, కీసుత్ చి కనాక్రుమ్ దెకితి దసిస్ బుదిద్ తెన్
సొంతతుమ్ క బతిమాలప్ జతిసి. అమ్ చి రిసొసగుమ్ జిన్మానుస్ల్
సంగితిస్ కిచొచ్మెలె,తుమ్ చిమొకెమ్మెతత్న అసిస్, గనిఉటట్ గెలె పడొత్
దయిరిమ్ తెన్ ఆఁవ్ గోల కెరసి, బెరె! 2జలె, కిచొచ్ అపెప్ బతిమాలప్
జా ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లె పొదిక ఆఁవ్
ఇసి దయిరిమ్ తెన్ గోల కెరుక నెంజితి రితి, జేఁవ్ అలల్ర్ చమానుస్ల్
బుదిద్ జా తతుత్ , నెంజిలె అపెప్ కీసి డీసత్య్ మెలె, అయ్ లె కచితుమ్
జోవయింక గోల కెరుక తయెదె. అమ్ క ‘మాములుమ్ ఈంజయ్
లోకుమ్ చఆసల్ ఇండితతి’మెనజేఁవ్మానుస్ల్ అమ్ క నింద కెరతి,
గెద.

3 జలె, అమ్ ఈంజయ్ లోకుమ్ తె జిలె కి, ఆమ్ కెరి యుదుద్ మ్
ఈంజయ్ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి యుదుద్ మ్ నెంజె. ఆతమ్యుదుద్ మ్
ఈంజ. 4 పాపుమ్ చి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెర అమ్ చ అయ్ దల్
ఈంజయ్ లోకుమ్ చ నెంజితి. అమ్ చయ్ అయ్ దల్ దేముడుచి
సెకిచ అయ్ దల్, చి సయ్ తాన్ చి సెకి తిలిస్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి; కేన్
ఒగగ్ర్ సెకిచి జలెకి; ఈంజేఁవ్ అయ్ దల్ జీనుల. 5 దేముడు దిల
ఆతమ్అయ్ దల్తెనిన్జోవయించిఉపిప్రివిరోదుమ్జతకొడొచిఉపిప్రి
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జిన్ తసుమ్,జోవయింకమానుస్ల్జాన్ తిస్ క పిటట్య్ తిబడాయ్తిల
కొడొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి జిన్ తసుమ్, చి మానుస్చి మెనుస్ తిలి ఎతిక్
ఉచరన మారుస్ప జా కీసుత్ క బితి రితి, జోవయించ జేఁవ్ ఉచరన
మారుస్ప కెరసుమ్. 6 అనెన్, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండితి రితి
తుమ్కొరిందిల్బుదిద్ జలదుమెలె,అమ్అయ్ లెకోసేంసిలమానుస్ల్
బుదిద్ నే జా తిలె, జోవయించ తపుప్ల్ క పబుచ అయ్ దల్ తెన్ సిచచ్
కెరుక బిము నాయ్.

7తుమ్ చిమొకెమ్ తిలిస్ కయ్ తుమ్ దెకితె తతత్సు. ‘కీసుత్ చ ఆము’
మెనతుమ్ చితెకోఉచరంతతి గే, జేఁవ్ కీసి కీసుత్ చజాఅసిత్ గే,అమ్ క
‘జేఁవ్ కి కీసుత్ చ’ మెనయ్ ఒపప్న్ తు. 8 తుమ్ క పాడ్ కెరుక నాయ్
గని కీసుత్ చి తెడి డిటుట్ మ్ కెరుకయ్మెనయ్జోవయించి కామ్ చి రిసొ
పబు అంక అదికారుమ్ దా అసెస్. జా అదికారుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఏక్
వేల ఇదిల్ ఒగగ్ర్ సంగిలె కి,అంచిమరియాద గెచుచ్క జో సెలవ్ దెయె
నాయ్.

9 ఆరి బియడిత్ రిసొ ఇస ఉతల్ రెగిడ్ నాయ్. దసిస్ ఉచర నాయ్.
10 “జోవయించ ఉతల్ తె డిటుట్ మ్ డీసత్య్, గటిట్ఙ సంగితయ్, గని
ఇనెన్తిలెపొదిజోబియఁకెరజాకిచొచ్గటిట్ఙసంగెనాయ్”మెనఅంచి
ఉపిప్రి గోస జలస సంగితతి. 11జలె, జేఁవ్మానుస్ల్ కిచొచ్ అరుద్ మ్
కెరంతు మెలె, అమ్ నెంజిలె పొది ఉతుమ్ తె కిచొచ్ రెగుడుమ్ దె
గే, అయ్ లె పొది కచితుమ్ జరుగ్ కెరుమ్ దే. 12 జోవయించి
సొంత గవురుమ్ సంగన్ త జేఁవ్ సగుమ్ జిన్ క దెకిలె, ‘జోవయింతెన్
సమమ్ందుమ్ జలస ఆము’మెననుక నెసుమ్,జోవయింక దెక పరిచచ్
కెరనుక నెసుమ్. బెదెనాయ్. జేఁవ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొదెక దసతీరుప్ల్
కెరంతిసి వెలొల్ మెనంతిసి సూటి నాయ్. దసిస్ జా జా, బుదిద్ నెంజిల
రిత జతతి.

పావులీంసిసొంత గవురుమ్ సంగనిల్ రితి జలిస్
13 సతిత్మ్ జతి కంట అనెన్ గవురుమ్ సంగనుమ్ నాయ్. గని

దేముడు అమ్ క వంట దిలి ఎదిలి గవురుమ్ సంగనుమ్ దె; సుబుమ్
కబుర్ తెన్ తుమ్ చి ఎద అమ్ పాఁవుక మెన జో అమ్ క దా అసెస్.
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చి జాచి రిసొ సంగనుమ్ దె. 14 తుమ్ తెయ్ గెతి రితి అమ్ క దిలి
సేవ పాఁవితి నాయ్ జలె, అమ్ తుమ్ కయ్ కిచొచ్ సంగుక బెదితి
నాయ్. గని దూరి జలెకి, కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొయి
ఎతిక్చి కంట ఆమి తొలితొ తుమ్ తె అయ్ లమ్. 15 సతిత్మ్ చి కంట
అనెన్య్ గవురుమ్ సంగనుమ్ నాయ్. వేర మానుస్ సెమల్ సేడ
కామ్ కెరిల్స్ క ‘ఆమ్ కెరల్మ్’ మేనుమ్ నాయ్. గని అమ్ చి ఆస కిచొచ్
మెలె, తుమ్ చి నముకుమ్ వడిడ్లె, తుమ్ చి పాంతుమ్ తె అనెన్ ఒగగ్ర్
గఁవివ్లె పబుచి కామ్ అమ్ కెరి వాట్ దొరుక్ జయెదె, 16 చి తుమ్ చి
ఒతత్ల్ తొచపాంతుమ్ లుతె కిఅమ్సుబుమ్కబుర్సూనవుకజయెదె;
వేరమానుస్ల్ కెరిల్స్ క ‘ఆమ్ కెరల్మ్’మెన నే సంగితె.

17జలె,
*“కో కచి గవురుమ్ సంగుక జలె,
పబుచి గవురుమ్ సంగుతు”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్, గెద. 18 కిచొచ్క మెలె, సొంత
గవురుమ్సంగనెల్ కిచొచ్ గవురుమ్నెంజె, గనిపబు కకక్య్గవురుమ్
కెరెదె గే,జోమానుస్ నిజుమి గవురుమ్ జయెదె.

11
తపుప్చి బోద సూనమోసిమ్ జతు నాయ్

1ఆఁవ్ అపెప్ ఇదిల్ తెలివి నెంజిల్ రితి లటట్బెల్, దయ కెర ఓరుస్ప
జా! అంచి రిసొకీసిజలెకితుమ్దసిస్ కెరసు. 2తుమ్ క ‘పబుతెపూరి
నిదానుమ్ జతు’ మెనయ్ అంక ఆస. ఎకిక్ మునుస్స్ క నిదానుమ్
తిలి తేరిస్ తుమ్ జతి రితి, పెండిల్క కీసుత్ క తుమ్ క నావ్ కెర సొరప్
దిలయ్. 3 గని పూరుగ్ మ్ అయి రూపుమ్ జా తిలొ సయ్ తాన్ జోచి
మాయక కీసి *హవవ్క మోసిమ్ కెరొల్ గే, దసిస్ తుమ్ క ‘కీసుత్ క ఎకిక్
మెనుస్ నిదానుమ్ తతుత్ నాయ్’ మెన, తుమ్ చి చెంగిల్ బుదిద్ జో
సయ్ తాన్మారుస్ప కెరెదె మెన అమ్ క బయిమ్.

* 10:17 10:17యిరీమ్యా 9:24. * 11:3 11:3 ఆదికాండుమ్ 3:1-7.
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4 ఆఁవ్ కిచొచ్క ఇసి ఉచరసి మెలె, కో జలెకు తుమ్ తె జా కెర,
యేసుచి రిసొ అమ్ బోదన కెరిల్సి నాయ్, గని వేరచి సికడెల్, తుమ్ బే
బేగిజోమానుస్క నంప కెరసు. నెంజిలె, తుమ్ క దిలి దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ నాయ్గని వేరయ్ఆతమ్ తుమ్ క దొరుక్ జలె, నెంజిలె తుమ్
నంపజలి సుబుమ్ కబుర్ నాయ్ గని వేరయ్ కోడు సూనెల్, తుమ్ జా
వేరచిక నంపజా తుమ్ బే బేగిమారుస్ప జతసు. 5వేర సికడత్ ‘ఒగగ్ర్
వెలొల్ బారికుల్’మెనతుమ్ సంగిత జేఁవ్ వేరమానుస్ల్ చి కంట ఆఁవ్
ఎదిద్కి దాక్ జయి నాయ్ మెన ఆఁవ్ జాని. 6 లటట్బుక ఆఁవ్ తెలివి
నెంజిలె కి, పబుచిగాయ్నుమ్అంక అసెస్. కెఁయఁక కి కీసి జలె కిఈంజ
గాయ్నుమ్ తుమ్ క సొసుట్ మ్ జానవ అసిస్.

7తుమ్ క ‘చెంగిల్ జతు’మెన, తుమ్ తె కిచొచ్ తోడు నే నఙితెదాక్
కెరనయిదేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సికడిల్సిపాపుమ్గే? 8వేర
సంగుమ్ లుచి డబుబ్ల్ ఆఁవ్ నఙన చోరిల్ రితి జా అసిస్. పబుచి నావ్
తెన్ తుమ్ కయ్ సేవ కెరి అంచి ఆసచి రిసొ జా డబుబ్ల్ జోవయింతె
నఙిలయ్. 9 పడొత్ , తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ తిలి పొది అంక కొతుక్
తిలె, తుమ్ చితె కకక్య్ కి జా జాడు వయడి నాయ్. మాసిదోనియ
పదేసిమ్ తెంతొ అయ్ ల బావుడుల్ అంక కొతుక్ తిలిసి ఎతిక్ దిల.
జాకయ్ తెదొడి తుమ్ క జా జాడు వయడి నాయ్, చి అపెప్ తెంతొ కి
కిచొచ్ జాడు కి తుమ్ క వయడుక నెసి. 10 కీసుత్ చి సతిత్మ్ అంచి పెటిట్
కీసి అసెస్ గే, ఈంజ ఒండి అకయ పదేసిమ్ తె ఆఁవ్ డబుబ్ల్ గట నే
నఙితిస్ చి రిసొ కో వేరయ్ సంగుత్ నాయ్. జేఁవ్ వేర సంగుక వాట్
దెయి నాయ్. ఆఁవ్ అపెప్క కెరిల్ రితి దసిస్ కెరె తయిందె. 11 కిచొచ్క?
తుమ్ క పేమ కెరి నాయ్ గే? తుమ్ క ఆఁవ్ పేమ కెరిసి ‘నిజుమి’మెన
దేముడు జానె.

మోసిమ్ కెరబారికుల్
12 ‘సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొ డబుబ్ల్ నఙనయ్ అమ్ చి రితి

జేఁవ్ కి కెరతి’ మెన, డబుబ్ల్ ఆసక సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త
జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ అమ్ చి రిసొ సంగితతి. ఈంజ కామ్ జేఁవ్
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కెరుక అదికారుమ్ నాయ్. పడొత్ , జోవయించి రితి అమ్ నే కెరిస్ క
రుజుజ్ తతి రితి, ఆఁవ్ అపెప్ ఎద డబుబ్ల్ గట నే నఙితె సుబుమ్
కబుర్ కామ్ ఆరి కెరె తయిందె. 13 దస మానుస్ల్ అబదుద్ మ్ కయ్
“పబు అమ్ క ఈంజ కామ్ తియార అసెస్. జోచ బారికుల్ ఆమ్”
మెనన ఆరి సంగితతి. మోసిమ్ కెరస, జేఁవ్. ఆరిక కీసుత్ చ బారికుల్
ఆమ్మెనంతతి. 14 దసిస్ కెరతి మెన తుమ్ ఆచారిమ్ జంక నాయ్.
సయ్ తాన్ కిమోసిమ్ కెర పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చొ దూత రితొ డీసుక
జానె. 15జాకయ్జోచసేవకెరస కి ‘పరలోకుమ్ చిసతిత్మ్ చసేవకెరస
అమ్’మెనఆరి సంగనుల ఆచారిమ్ నెంజె. గని జేఁవ్ కెరల్ కమొ కొలిద్
ఆకర్ క సిచచ్య్ జవుల.

16 జలె, అనెన్క్ సుటుట్ ఆఁవ్ సంగితసి. కిచొచ్ మెలె, అంక వెరి
మెన కో ఉచర నాయ్. గని ‘వెరి’ మెన ఉచరెల్, అంక బెదవన జా,
చి అంక ఇదిల్ జవుస్ గవురుమ్ తయెదె. 17 ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి
పబుసంగిలిసిమెననెంజె, గనిదయిరిమ్తెన్ఇసిగవురుమ్సంగుక
తెలివి నెంజిల్ రితొ జతసి. 18 ఒగగ్ర్ జిన్ ఈంజ లోకుమ్ చ కమొచి
రిసొ గవురుమ్ సంగనుల. ఆఁవ్ కి గవురుమ్ సంగనిందె. 19తుమ్ క
బుదిద్ అసెస్చిరిసొబుదిద్ నెంజిలసకసరద్ తెన్ఓరుస్పజతసు! 20మెలె,
ఎకిక్లొ తుమ్ క దెరున్ సేడయ్ లె, నెంజిలె మోసిమ్ కెర తుమ్ చి అతిత్
లాబుమ్ కెరనెల్, నెంజిలె బడాయ్ జా వెలొల్ మెననెల్, నెంజిలె తుమ్ క
మొకెమ్ పెటెల్ , తుమ్ ఓరుస్ప జతసు! 21 దస అలల్ర్ కమొ కెరుక ఆమ్
నెతిరల్మ్ మెన లాజ్ తెన్ ఆఁవ్ ఒపప్నుక, ఏక్! గని జోవయింతె
కో కిచొచ్చి రిసొ గవురుమ్ సంగనెల్; ఆఁవ్ అపెప్ తెలివి నెంజిల్ రితి
లటట్బత్సి; ఆఁవ్ కి దసిస్చి రిసొ గవురుమ్ నఙనుక దయిరిమ్ అసెస్.
ఆఁవ్ తెలివి నెంజిల్ రితి కొడొ జతసి. 22 జేఁవ్ ఎబీయుల్ జవుల
గే? ఆఁవ్ కి ఎబీయుడు! జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ జవుల గే? ఆఁవ్ కి
ఇసాయేలుడు. జేఁవ్ అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్ల గే? ఆఁవ్ కి
జోచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లయ్. 23 జేఁవ్ కీసుత్ చ సేవ కెరస గే? జలె,
జోవయించి కంట ఆఁవ్ చెంగిల్ చి. ఆఁవ్ అపెప్ వెరి రితి లటట్బెల్
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తుమ్ చెమించుప కెర. జోవయించి కంట ఆఁవ్ కీసి చెంగిల్ చి జోచొ
సేవ కెరొసొ జయిందె మెలె, జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ
జోవయించి కంట ఆఁవ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ †కామ్ కెర అసిస్, ఈంజ కామ్ చి
రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జేలి జా అసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ దెబబ్ల్ క సిచచ్
జా అసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ మొరి రితి జా తిలయ్. 24యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్పాఁచ్ సుటుల్ కొరడ్ తెన్ముపప్య్ నొవువ్ దెబబ్ల్ చిసిచచ్ అంక
పెట అసిత్. 25తివెవ్రి డండల్ తెన్ అంక పెట అసిత్, ఏక్ సుటుట్ పతల్
గల అంకమారిత, తివెవ్రి ఓడతె గెలిపొదిఓడ పతె లయితయికయ్
డుఙ గెతయ్, ఏక్ సుటుట్ ఒండిమెదెద్నె ఒండి సరారాతి సముదుమ్ తె
సేడ తిలయ్. 26 ఒగగ్ర్ సుటుల్ దూరి పయానుమ్ గెచచ్ అసిస్. దసితె
గడొడ్ జీన్ తి పమాదుమ్, చోరుల్ చి రిసొచి పమాదుమ్, అంచి సొంత
దేసిమ్ చ మానుస్ల్ చి రిసొచి పమాదుమ్, యూదుల్ నెంజిలసచి
అతిత్ పమాదుమ్ కి జా అసిస్. పటన్ల్ తె, బయిలు దేసిమ్ లుతె,
సముదుమ్ తె కి పమాదల్ జా అసిస్. మోసిమ్ క ‘నంపజలస ఆమ్’
మెననల్సచి అతిత్ కి పమాదల్జాఅసిస్. 27ఒగగ్ర్ కామ్ కెర కెర సెమల్
సేడ అసిస్. ఒగగ్ర్ రాతివొ నిజె నాయ్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ చువెవ్ తనెన్ తా
అసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ అంక అనిన్మ్ దొరుక్ జయె నాయ్, ఒగగ్ర్ సుటుల్
చలిల్క,పాలల్ నెంజిలిస్ క బాద సేడ అసిస్. 28జేఁవ్ ఆఁవ్ సేడల్ బాదల్
ఎతిక్క పిటట్వ అనెన్ కిచొచ్ మెలె, పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్క ‘చెంగిల్
తతుత్ ’ మెనయ్ ఉచరె తతిసి అంక పెలిల్తయ్, కామ్ రితి జతయ్.
29కో డిటుట్ మ్ నెంజిలె, ఆఁవ్ కి డిటుట్ మ్ నెంజిలి రితి దుకుమ్ జతసి;
జోవయించిజాడు వయిలి రితి. కోపాపుమ్ తెదెరున్ సేడెల్,అంక ఒగగ్ర్
దుకుమ్ తయెనాయ్గే? ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జతసి.

30 జలె, ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక జలె, కిచొచ్చి రిసొ గవురుమ్
సంగనిందెమెలె,ఆఁవ్అవుక్తిలిస్ చిరిసొయిగవురుమ్సంగనిందె.
31ఆఁవ్ సంగిలిస్ ఎతిక్క ‘అబదుద్ మ్ నెంజె’మెనపబు జలొయేసుక
అబొబ్స్ జలొ కెఁయఁక తెఁయఁకమెచుప జతొసొమెనదేముడుజానె.
† 11:23 11:23 బారికుల్ 9:1-31, 11:24-30, చి 13 అదయ్యిమ్ తెంతొ 28
అదయ్యిమ్ ఎద సదు కెర.
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32 పడొత్ , అనెన్ ఏక్ బాద ఆఁవ్ సేడిల్స్ చి రిసొ గవురుమ్ నఙనుక
పఁవస్ గెలయ్. కిచొచ్చి మెలె, దమసుక్ పటున్మ్ తె అంక ‘దెరు’మెన
జా సుటుట్ అరెత రానొచి తెడిచొ అదికారి జా పటున్మ్ చ సయ్ నుయ్మ్
సుదల్ క రకడల్న్, 33గని నంపజలసఅంక ‡గంపతె వెసడ పటున్మ్ చి
కోటచి ఉపిప్ర్ చి గదితె వెగడ దా, కిటిక్వాట్ వాలివొ తెన్ కోటచి
ఒతత్ల్ తొఉతవదిల,చిజోఅదికారితెదెరున్ నే సేడెత్ ఉటట్ అయ్ లయ్.

12
పవులు చి సివన్

1 జలె, ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక అసెస్. గవురుమ్ సంగనెల్ అంక
లాబుమ్ నాయ్, గని పబు దెకయ్ ల సివన్ల్ చి రిసొ, జో దెకయ్ ల
రుజుజ్ ల్ చి రిసొ ఆఁవ్ సంగిందె. 2 కీసుత్ చొ మానుస్ ఎకిక్లొక జాని.
అపెప్ చొవద్ వెరుస్ల్ జలి,ఈంజొమానుస్ పరలోకుమ్ తె పబు తిలిస్ తె
ఉకిక్ల్ జలొ. ఈంజొ మానుస్ ఇనెన్చి ఆఁగ్ తెనిన్ ఒతత్ ఉకిక్ల్ జలొ
గే ఎకిక్ ఇనెన్చి ఆతమ్యి ఉకిక్ల్ జలి గే నేని, దేముడు జానె. 3 గని
పరలోకుమ్ చి ఒతత్చి పరదీసుతె నిజుమ్ ఉకిక్ల్ జలొ మెన జాని.
ఇనెన్చి ఆఁగ్ తెనిన్ ఒతత్ ఉకిక్ల్ జలొ గే ఎకిక్ ఇనెన్చి ఆతమ్యి ఒతత్
గెలి గే నేని, గని దేముడు జానె. 4 ఒతత్ కిచొచ్ సూనొల్ గే కేన్ మానుస్కి
అనెన్ సంగుక నెతె, సంగుక నెంజె. 5 ఈంజొ మానుస్చి రిసొ ఆఁవ్
గవురుమ్ సంగిందె, గని అంచి నావ్ తెన్, జలె, ఎకిక్ ఆఁవ్ అవుక్
తిలిస్ చి రిసొయి సంగనిందె. గని వేరచి రిసొ, జలె, గవురుమ్ సంగి
నాయ్.

6 ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక ఉచరెల్, అంక వెరి మెనుక, బుదిద్
నెంజిలొసొ మెనుక నెంజె. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ సంగితిసి సతిత్మ్ గని
అంచితె దెకితి కంట సూన్ తి కంట కో అంక అనెన్ గవురుమ్ ఉచరుక
అంక ఆస నాయ్ చి రిసొ తుకెల్ తయిందె. 7 పడొత్ , పబు అంక ఒగగ్ర్
రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ నే పులితి రితి, అంక ఏక్ బాద తంక
‡ 11:33 11:33బారికుల్ 9:23-25.
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జోసెలవ్దాఅసెస్. కిచొచ్మెలె, సయ్ తాన్అంకఅలల్ర్ కెరి రితిఅంచి
అఁగి కంటొ బూసిత్ రితి ఏక్ బాద దా అసెస్; అంక ‘పులుస్ నాయ్’
మెన. 8 జలె, ‘ఈంజ బాద అంక ములుస్’ మెన, తివెవ్రి పబుక
బతిమాలప్ జా పారద్న కెరల్య్, 9 గని జో అంక, “అంచి దయ తుక
సరిపుచుప జయెదె. తుయి అవుక్ తిలె, తుచి అతిత్ ఆఁవ్ కెరిస్ తె
అంచి సెకి పూరి డీసెదె” మెనయ్, పబు సంగిలన్. జాకయ్ ఆఁవ్
అవుక్ తిలిసి అనెన్ సరద్ తెన్ ఒపప్నిందె, చి కీసుత్ చి సెకి అంచితె కామ్
కెరెదె. 10 జాకయ్, కీసుత్ గవురుమ్ జతి రిసొ ఆఁవ్ అవుక్ తిలె,
మానుస్ల్ అంక నిసాక్రుమ్ కెరెల్, ఆఁవ్ సెమల్ సేడెల్, విరోదుమ్ సుదల్
అంక అలల్ర్ కెరెల్. ఆఁవ్ కసట్ల్ సేడెల్, అంక సరద్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
అవుక్ తిలె పొది, ఆఁవ్ అవుక్ తిలిస్ తె పబుచి సెకి బార్ జా జోచి
గవురుమ్ దెకయ్ తయ్.

సతిత్మ్ నెంజిల ‘బారికుల్’
11 ఆఁవ్ ఈంజ ఎతిక్ సంగిలిసి తెలివి నెంజిల్ రితి, గని ఆఁవ్

సంగిత్ రితి తుమి పెలయ్ లదు. తుమి అంచి రిసొ ‘సతిత్మ్ చొ’మెన
సాచి సంగితదు జలె, జతి. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ వేరయ్ మానుస్ల్;
‘ఒగగ్ర్ వెలొల్ బారికుల్’ మెన తూమ్ సంగితస; కిచొచ్ నెంజిలె కి ఆఁవ్
జోవయించి కంట ఇదిద్కి దాక్ నెంజి. 12 కీసుత్ క సతిత్మ్ చొ బారికి ఆఁవ్
జలిస్ క రుజుజ్ ల్ దెకయ్ త కమొతుమ్ చిమొకెమ్ జరుగ్ జల. మెలె,ఒగగ్ర్
బాదల్ సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జలయ్, చి పబు జోవయించి సెకిచ
రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లొ, ఈంజ లోకుమ్ తె నెంజిల కమొ దెకయ్ లొ, వెలెల్ల
వెలెల్ల కమొ జరుగ్ కెరొల్ .

13జలె,పబుచఅనెన్ సంగుమ్ లుచి కంటతుమ్ క కిచొచ్ పిటిల్? ఎకిక్
పిటిల్ మెలె,ఆఁవ్జితిడబుబ్ల్తుమ్ తెనఙినాయ్. ఈంజతపుప్అంక
చెమించుప కెర, ‘తపుప్’మెంతసు జలె!

అమ్ తెలాబుమ్ కెరనల్ది, అమ్ కమోసిమ్ కెరల్ది
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14ఈందె,అనెన్క్ సుటుట్ తుమ్ తెజెంక తెయార్జాఅసిస్. ఇనెన్తెన్
ఆఁవ్అయ్ లిసితివెవ్రిజయెదె. అయ్ లె,తుమ్ క కిచొచ్జాడువయడి
నాయ్. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ చిఆసిత్ ఆఁవ్ నెసి, గని తుమ్ చిపేమకయ్
అంచి ఆస. *అయయ్స్ క అబొబ్స్ క పోసిత్ రితి బోదలీ కుడవ్ క కెరనుక
పూచి నాయ్, గని జోవయించ బోదల్ క పోసిత్ రిసొ అయయ్సి అబొబ్స్
కుడవ్ క కెర అసెస్. 15 తుమ్ చ ఆతమ్ల్ క ‘చెంగిల్ జతు’ మెన ఆఁవ్
సరద్ తెన్ నసుట్ మ్జయిందె,అంచిజీవుదెయిందె. ఆఁవ్తుమ్ క ఒగగ్ర్
పేమ కెరెల్, తుమి అంక తొకిక్ పేమ కెరెల్ చెంగిల్ గే? తుమ్ ఉచర.

16నాయ్, ఆఁవ్ జితిస్ చి జాడు తుమ్ క వయడి నాయ్, గని ‘జో
మోసిమ్ చొ, తెలివి తెన్ అమ్ క మోసిమ్ కెరొల్ ’ మెన తుమ్ అంక
సంగితసు. 17 జలె, తుమ్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ లస చి అతిత్ తుమ్ తె
కెఁయ కిచొచ్ లాబుమ్ కెరనల్య్ గె? నాయ్, గెద. 18 ‘గో’ మెన తీతుక
బలవంతుమ్ కెరల్య్, చి జో తెన్ జో అనెన్క్ బావొక తెదయ్ లయ్.
తీతు జవుస్ తుమ్ క మోసిమ్ కెరొల్ గే? నాయ్, గెద. ఆమ్ కి జోచి
బుదిద్ తెన్ ఇండుమ్నాయ్ గే? ఆమ్ కి జోచి రితి జిము నాయ్ గే?

తుమ్ తె జెతిపొదిక తుమ్ సతిత్మ్జాతా
19అమ్ చి సతిత్మ్ సంగితిస్ క ‘ఎకిక్ జోవయించి సొంత నావ్ తతి

రిసొయి అమ్ చి మొకెమ్ సంగితతి’ మెన ఉచరె తిలదు గే? నాయ్,
అమ్ చి ఉదెద్సుమ్ దసిస్ నాయ్. కీసుత్ చి తెడి దేముడుచి మొకెమ్
సంగిలమ్, సంగితసుమ్. 20 కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ తె తిలె, తుమ్
వేర మారుస్ప జా తసెత్ మెన, పడొత్ తుమ్ అంకయ్ దెకిలె, ‘జో దసిస్
అసెస్, చి అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్’ మెన తుమ్ సంగితె మెనయ్ అంక
బయిమ్. అనెన్ కిచొచ్మెలె,తుమ్జటుల్ తెన్,గోసల్తెన్,కోపల్తెన్,
‘అనెన్ మానుస్ల్ కీస్ జలె జతు గని అమిమ్ చెంగిల్ కెరనుమ’ మెలి
రితి బుదిద్ తెన్ ఏక్ వేల తసెత్. ఎకిక్లొచి రిసొ ఎకిక్లొ ఆరిచ నిందల్,

* 12:14 12:14 పవులు జేఁవ్ కొరిందిల్ క అయయ్స్ అబొబ్స్ రితొ జయెదె, గెద. జొయియ్
జోవయింక తొలితొ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లొ, గెద.
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సొండెల్ కొడొ సంగితె తసెత్, పుల తసెత్, ముదొద్ నెంతె తసెత్ మెన ఆఁవ్
బితసి.

21 అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ ఆఁవ్ బితసి మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్
అయ్ లె, తుమ్ చి రిసొ దేముడుచిమొకెమ్ లాజ్ జయిందె, చి తుమ్ చి
తెచ పాపుమ్ కెర అపెప్క పాపుమ్ నే ఒపప్నల్సచి రిసొ ఆఁవ్ ఏడుక
తయెదె. కేన్ పాపల్ మెలె, లంజెబుదిద్ , లంజెకమొ, ఆఁగ్ చ ఆసల్
ముదొద్ నే కెరంతిసి, దసచ జేఁవ్ ఇండితిసి.

13
పబుచి సెకి తెన్ తీరుప్ కెరుక తయెదె

1ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లె ఇనెన్తెన్ తివెవ్రి జయెదె. అయ్ లె,
కకక్ తీరుప్ కెరుక జలె, దొగుల తీగల్ సాచుల్ చి సాచి బెద, రుజుజ్
జంక. 2 అగెగ్ పాపుమ్ కెరల్సక చి జేఁవ్ అనెన్ ఎతిక్జిన్ క అగెగ్ జాగర
సంగిలయ్; సిచచ్ కెరుక జయెదె, మెన. ఆఁవ్ అపెప్ ఒతత్ నెంజిలె కి,
జాసుటుట్ ఆఁవ్ ఒతత్ గెచచ్ తిలిపొది; తెదొడి ఆఁవ్ తివెవ్రి తుమ్ తెజా
తిలయ్, గెద. జలె,తెదొడి సంగిలి రితి,అపెప్ కి కిచొచ్ సంగితసిమెలె,
ఆఁవ్అయ్ లెపొదిజేఁవ్చెంగిల్ నేజాతిలె, కచితుమ్తీరుప్ కెర సిచచ్
దెయిందె.

3 “తుయి సంగితిస్ క ‘కీసుత్ సంగిలిసి’ మెన అమ్ చినితి రిసొ
రుజుజ్ దెకవు” మెన అంక తుమ్ కొంకడత్సు. ఆఁవ్ అయ్ లె, రుజుజ్
దెకితె. తుమ్ చి రిసొ కీసుత్ అవుక్ జయె నాయ్. తుమ్ తె జోచి
సెకి దెకయ్ తయ్! 4 నిజుమి, జో మానుస్ జెరుమ్న్ జలిస్ క అవుక్
తతికయ్, సిలువతెజోకమారల్, గని దేముడుచి సెకికజోజీవ్జాఉటట్
జితయ్. అనెన్,జోతెన్ఆమ్కిఅవుక్అసుస్మ్, గనితుమ్ క ‘చెంగిల్
జతు’మెనయ్అమ్తుమ్ క బుదిద్ సంగుక సిచచ్ కెరుకమెలె,యేసుక
జియడొల్ దేముడుచి సెకికయ్ జరుగ్ కెరుమ్ దే. కీసుత్ తెన్ జయి సెకిక
జితసుమ్.

5 తుమ్, తుచి నముకుమ్ తె నిదానుమ్ జా అసుస్స్ గే నాయ్ గే,
తుమ్ క తుమి పరిచచ్ కెరన. రుజుజ్ ల్ దెకన. యేసుకీసుత్ తుమ్ చి పెటిట్
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అసెస్ మెన తుమ్ క తుమి నేనుస్ గె? గని ఏక్ వేల జో తుమ్ చి పెటిట్
నాయ్ జలె, చి పరిచచ్తె తుమ్ ఓడుప జా అసుస్స్. 6జా పరిచచ్తె
ఆమ్, జలె, ఓడుప నే జలిసి తుమ్ క రుజుజ్ డీసుస్ మెన అంచి ఆస.

7అమ్ చిసతిత్మ్రుజుజ్ జతిరిసొనాయ్, గనిఆమ్ఓడుపజలిరితి
డీసిలెకి నే డీసిలెకి, ‘చెంగిల్ తిలిస్ కెరు’మెన, ‘పాపుమ్ కెరు నాయ్’
మెన, తుమ్ చి రిసొ దేముడుక అమ్ పారద్న కెరసుమ్. 8 సతిత్మ్
పిటట్వుక నెతుమ్, సతిత్మ్ పిటట్వుక అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్. సతిత్మ్
కెరి రిసొయి అమ్ చి ఆస. 9 అమ్ అవుక్ తిలె, తూమ్ డిటుట్ మ్
తిలె, అమ్ క సరద్. అమ్ కిచొచ్చి రిసొ పారద్న కెరసుమ్ మెలె, తుమ్ క
‘అపెప్చి కంట ఆతమ్క అనెన్ చెంగిల్ జతు’మెనయ్పారద్న కెరసుమ్.

10తుమ్ క ఆఁవ్ దూరి తిలి పొది ఆఁవ్ కిచొచ్క ఇసి రెగిడత్సి మెలె,
ఆఁవ్ అయ్ లె పొదిక పబు దిలి అంచి అదికారుమ్ క తుమ్ క సిచచ్
కెరుక నెంజిలె, అంక సరద్య్ తయెదె. జా అదికారుమ్ ముకిక్మ్ క
అంక కిచొచ్క పబు దా అసెస్ మెలె, నంపజలసక పాడ్ కెరుక నాయ్,
గని జోవయించి ఆతమ్క డిటుట్ మ్ కెరుకయ్దాఅసెస్.

ఆకర్ కోడు
11 జలె, బావుడుల్ , తుమ్ చెంగిల్ తా, పూరి బుదిద్ తెన్ ఇండుక

ఆస జా మారుస్ప కెరన మెన ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగిలిసి దెరన,
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ పేమ తెన్ తా. సేంతుమ్ తెన్ బెద కటుట్ తెన్
జిఁయ, చి పేమతిలొసేంతుమ్ తిలొదేముడు తుమ్ చి తెన్ తయెదె.
12 ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ చి పేమ దెకయ్ తి రితి పబుచి నావ్ తెన్
సుదిద్ తిలిముదుద్ తెన్జొకర. 13ఇనెన్చ నంపజలబావుడుల్ ఎతిక్జిన్
తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

14 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ, దేముడుచి పేమ, అనెన్ జోచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి కటుట్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ తవుస్, తుమ్ చి
నెడిమి తవుస్.
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