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బారికుల్ కెరల్ కమొ
యేసుకీసుత్ చ బారికుల్ కెరల్ కమొ

యేసు సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి రిసొ సంగిలిసి
1 ఓ దెయొపిలా, ఆఁవ్ తొలితొ రెగిడిల్ *పుసత్కుమ్ తె కిచొచ్చి రిసొ

రెగిడల్య్ గేజానిస్. యేసు కెరల్ కమొ,యేసు కెర సికడిల్సి రిసొ రెగిడిల్సి.
2మొదొల్తెంతొ,యేసుపరలోకుమ్ తెతిలొదేముడుజలొఅబొబ్స్ తె
అనెన్ వెగ గెలి ఎదకచి రిసొఎతిక్జాపుసత్కుమ్ తె రెగిడల్య్. పడొత్ ,జో
దేముడు అబొబ్స్ తెఅనెన్ వెగ నే గెతెఅగెగ్, దేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్
తెన్, జో అగెగ్ నిసానల్ సిసుస్ల్ క ఆడ దా, జోచి †సుబుమ్ కబుర్ కామ్
జేఁవ్ కెరి రిసొ, జో ఆగన్ దా తిలొ. 3జోమొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలి
పడొత్ , జా అనెన్క్ దొనిన్ విసొ పొదుల్ చి తెడి, జో జోవయింక సగుమ్
సుటుల్ డీసయ్ జా, జో అనెన్ జీవ్ జలిస్ క జోవయింక ఒగగ్ర్ రుజుజ్ ల్
దెకవ, ‡దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొజోవయింక అనెన్ సికడెత్ తిలొ.

4 జేఁవ్ దొనిన్ విసొ పొదుల్ చి తెడి ఏక్ సుటుట్ , జోవయింతెన్
అనిన్మ్ కతెత్ తా, జేఁవ్ క కిచొచ్ ఆడ దిలన్మెలె, “తుమ్ కిచొచ్క రకుక
మెలె, తుమ్ ఈంజయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ నే గెతె, ఇనెన్ తా.
* 1:1 1:1 ‘లూకా’,మెలెయేసుకీసుత్ చి రిసొ లూకా రెగిడిల్ సాచిచి పుసత్కుమ్. † 1:2
1:2 ‘సుబుమ్ కబుర్’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు దొరుక్ కెరి రచచ్నచి కోడు. జో
పాపల్చెమించుప కెరిస్ చి రిసొచి కబుర్. యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజలిస్ చి
కబుర్. జో అరిప్తుమ్ జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి
అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. ‘సుబుమ్ కబుర్ కామ్’ మెలె, ఈంజ సుబుమ్ కబుర్
ఎతిక్చి రిసొసాచిజాజా బులిత్సి, నెంజిలె సొంతటాన్ తె కి సాచి సంగితె తతిసి. ‡ 1:3
1:3 ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్’మెలె, 1జోవయింక నంపజలమానుస్ల్ చి
పెటిట్ జోఏలుప కెరిసి, 2జోవయించిఆతమ్సెకిఈంజలోకుమ్ తెకామ్కెరిసి, 3ఈంజఉగుమ్
మారుస్ప జలె జో ఎదారుద్ మ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప కెరిసి, చి 4 పరలోకుమ్ తె జో ఏలుప
కెరిసి.
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అంచి రిసొసూనిల్సి,అబొబ్ జలొదేముడు తుమ్ క దెయిందెమెనఅగెగ్
తెంతొ కోడు దిలిసి దొరుక్ జతి ఎద రకితె తా. 5యోహాను జలె, అగెగ్
పానితెమానుస్ల్ కబాపిత్సుమ్దెతెతిలొ, గనితుమ్ కఅపెప్ కిచొచ్ జరుగ్
జయెదె మెలె, అనెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్, జా అమ్ చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దొరుక్ జయెదె” మెన యేసు
§జోచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

6 యేసు సిసుస్ల్ తెన్ బెద తిలి పొది, జేఁవ్ జోక, “*పబువ,
అపెప్ జలె, తుచి తెడి అమ్ క ఆమి ఏలుప కెరంతి రితి కెర,
అమ్ చి ఇసాయేల్ దేసిమ్ క జోవయింక అనెన్ దెసెత్గె?” మెన పుసిల.
7 పుసితికయ్, జోక సిసుస్ల్ క, “కేన్ కాలుమ్ క, కేన్ సమయుమ్ క,
కిచొచ్ జరుగ్ జంక అసెస్ గే,మెనఎతిక్చిఉపిప్రి తిలొ దేముడు అబొబ్క
అదికారుమ్ తె తిఁయ అసెస్. 8 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ అయ్ లిమెలె,తుమ్సెకి జసెత్,అంచి రిసొసాచిజతి రితి,తుమ్
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె, ఈంజ ఒండియూదయ పదేసిమ్ తె, పడొత్
సమరయ పదేసిమ్ తె, పడొత్ ఒండి లోకుమ్ చ దూరి దేసిమ్ లుతె కి
సాచి దెకయ్ తె”మెన సంగిలన్.
యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిసి

9యేసు ఇసి సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , జేఁవ్ సిసుస్ల్ దెకితె తతికయ్,
జో పరలోకుమ్ తె అనెన్ గెచుచ్క మెన ఉకిక్ల్ జలొ. జో వెగ గెతె
తతికయ్, ఏక్ మబుబ్ జోక లుంకడిల్, చి సిసుస్ల్ జోక అనెన్ దెకుక
నెతిరల్. 10జో పరలోకుమ్ తె వెగ గెతె తతికయ్, సిసుస్ల్ ఆగాసుమ్
పకక్ ఆచారిమ్తెన్ దెకితె తతికయ్, ఆదె,చొకిక్లపాలల్ గలన తిల
దేముడుచ దూతల్దొగులజోవయించి నెడిమిఉతజాటీఁవొజ జల,
11“ఓ గలిలయపాంతుమ్ చమానుస్ల్, కిచొచ్క దసిస్ ఆగాసుమ్పకక్
దెక దెక టీఁవొజ జా అసుస్స్? తుమ్ చి నెడిమి తెంతొ ఉకిక్ల్ జా

§ 1:5 1:5యూదా అతయ్ కెరన మొర తిలన్ గెద. * 1:6 1:6 ‘పబు’ మెలె కిచొచ్
అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొసొ, ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ. ఒగగ్ర్ సుటుల్
యేసుకయ్ ‘పబు’ మెనుల, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్స్ క కి ‘పబు’
మెనుల.
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పరలోకుమ్ తె వెగ గెలొఈంజొయేసు, పడొత్ క అనెన్ ఉత జెయెదె. జో
కీసిపరలోకుమ్ తెవెగగెలొగేదెకిల్రితి,దసెస్యిఅనెన్ఉతజెయెదె”
మెన జేఁవ్ క సంగిల.
సిసుస్ల్యెరూసలేమ్ తెపారద్న కెరిల్సి

12తెదొడి జేఁవ్ జా †ఒలీవమెటట్ తెంతొ ఉతజా,యేసుచ సిసుస్ల్
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ అయ్ ల. మెటట్క పటున్మ్ పాసి
తయెదె. కెదిద్ దూరి మెలె, ‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి యూదుల్ ఇండితి
ఎదిలి దూరి. 13 పటున్మ్ తె పాఁవ కేనె గెల మెలె, జేఁవ్ సంగ తిలొ
ఒతత్చొ గేరుచి అంతసుత్ మ్ తెచి గదితె గెల. కొనస్ మెలె, పేతురు,
యోహాను, యాకోబు, అందెయ, పిలిప్, తోమా, బరొలొమయి,
మతత్యి, అలప్యిచొయాకోబు మెలొ పుతుత్ స్, పడొత్ సొంత దేసిమ్
ఏలుప కెరంతిఆసతిలిమందతెతిలొసీమోను,పడొత్ యాకోబుమెలొ
ఎకిక్లొచొపుతుత్ స్మెలొయూదా;మొతుత్ మ్ఎగరజిన్సిసుస్ల్. 14జో
గెరి తా కిచొచ్ ఎకిక్ నిదానుమ్ కెరె తిల మెలె, పారద్న కెరె తిల. పారద్న
కెరుక మెన జోవయింతెన్ అనెన్ కో కో జేఁవ్ పొదులె బెదితె తిలమెలె,
యేసుచి అయయ్సి మరియ తెన్, జోక బావుడిస్వొ, జోవయింక అనెన్
నంపజల తేర్ బోదల్ తిల.

15జేఁవ్ దసిస్పారద్న కెరె తిలపొదులె, ఏక్ దీసి, రమారమి §సొవు
విసొస్జిన్ మానుస్ల్ ఒతత్ బెర తతికయ్, జేఁవ్ పబుక నంపజలసచి
నెడిమి పేతురు టీఁవొజ జా, ఇసి మెన సంగిలన్. 16 “ఓ బావుడుల్ ,
అమ్ చొ యేసుక జేలి కెరక్ దెరవ దిలొ యూదాచి రిసొ, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సికయ్ తికయ్, దావీదు మెలొ పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
సంగిలిసి కోడు జా, కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జంక అసెస్. జాకయ్,
యూదాచి రిసొ సంగిల్ రితి నెరవెరుస్ప జలి. 17 మెలె, యూదా
అమ్ చి తెన్ యేసు నిసానొల్సొ జలొ, చి ఆమ్ కెరి సేవతె జో బెదుక
పబు సెలవ్ దా తిలొ.”
† 1:12 1:12 ‘ఒలీవమెటట్ ’మెలె, ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ జామెటట్య్ తవుల చిజానావ్

తయెదె. ‡ 1:12 1:12 రమారమి తినిన్ పావ్ కిలొమిటరుల్ దూరి జయెదె § 1:15
1:15 జలె పుంజెక్ విసెస్క్ జిన్
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18మదెనెయూదాక కిచొచ్జరుగ్ జలిమెలె,జోయేసుకవికపాపుమ్
కెరిల్ డబుబ్ల్ తెన్ బుఁయి గెనొల్ . జా బుఁయి తిలిస్ తె సేడ గెలన్,
చి పెటిట్ బదద్ల్ జతికయ్, పెటిట్చి అంతున్ ఎతిక్ సూఁయి జా గెలి.
19యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ జానిల్ దీసి తెంతొ,
జా బుఁయిక ‘అకెల్ దామ’ మెన జోవయించి అరమయ్ బాస తెన్
సంగితతి. జానావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘లొఁయి సూఁయి జా తిలి
బుఁయి*’.

20జాకయ్ యూదాక జరుగ్ జలిసి తెన్, కీరన పుసత్కుమ్ తె రెగిడిల్
కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జోవయించిటాన్పాడ్ జలి బయిలు రితి జవుస్,
చి ఒతత్ తెంతొ కో ఒతత్ జితు నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. అనెన్క్ కోడు కి రెగడ్ అసెస్. కేన్ కోడు మెలె,
“జోవయింక దా తిలిటాన్జోవయింక పిటుట్ స్,
చి వేరమానుస్క దొరుక్ జవుస్.”
మెన రెగిడిల్సి మెన, బెర తిలసక పేతురు సంగిలన్. 21-22అనెన్ కిచొచ్
మెలన్ మెలె, “జా కోడుచి రిసొ, యేసుపబు అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ క
అమ్ చి తెన్సాచిజాజోచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రిసొ, అనెన్కొల్ అమ్ చి
తెన్ బెదుక అసెస్. కొనొస్ మెలె, యోహాను బాపిత్సుమ్ దెతె తిలి,
యేసుపబు అమ్ చి తెన్ఈంజలోకుమ్ తె బులెత్ తిలిమొదొల్ తెంతొ,
యేసుపరలోకుమ్ తెవెగగెలిఎదకఅమ్ చితెన్బులెత్ తిలొసొఎకిక్లొ
అమ్ చి తెన్ బెదుక అసెస్” మెన పేతురు సంగిలన్. 23 సంగితికయ్,
జేఁవ్ తె తిల దొగులక టీఁవొజ కెల. జేఁవ్ దొగుల కొనస్ మెలె, ‘బరస్బా’
మెన ఆసిమ్ నావ్ తిలొయోసేపు మెలొ యూసుత్ మెలొ ఎకిక్లొ, చి
మతీత్యమెలొఅనెన్కొల్ .

24జేఁవ్దొగులతెపబు కకక్ నిసాన్ దెగే,జానుకజతిరిసొ,సిసుస్ల్
పారద్న కెరల్. “ఓ పబు, మానుస్చి పెటిట్ తిలి బుదిద్ ఎతిక్ తుయ్జానిస్.
25 తుయి దిలి సేవ, తుచొ బారికి జతి తుయి దిలి టాన్, యూదా
నిసాక్రుమ్ కెరిల్ రితి జా నెస కెర, జోచి టాన్ తె జో గెచచ్ అసెస్. జోక
* 1:19 1:19 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’.
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తుయిదాతిలికామ్కెరి రిసొ,ఈంజేఁవ్దొగులతె కకక్ నిసానఅసిస్స్
గే, దయ కెర అమ్ క రుజుజ్ దెకవు” మెన పారద్న కెరల్. 26పారద్న కెర,
చీటి గలిత్క మతీత్యచి నావ్ సేడిల్. జా రుజుజ్ జతికయ్, ‘అమ్ చి తెన్
పబుచొ బారికి జవుస్’ మెన, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త
ఎగరజిన్ †బారికుల్జోమతీత్యకబెదవనల్,చిబారజిన్అనెన్జాగెల.

2
నంపజలసచి పెటిట్ దేముడు జోచొ ఆతమ్ దిలిసి

1 యేసు మొర అనెన్ జీవ్ జా ఉటట్ సతుత్ సంతల్ గెతికయ్,
‘పెంతెకొసుత్ ’ మెన యూదుల్ చి పండుగు దీసి, యేసుక నంపజలస
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్తె బెద అయ్ ల. 2 జేఁవ్ ఒతత్ ఎకిక్తె బెద తతికయ్,
ఆగాసుమ్ పకక్ తెంతొ, వెలొల్ వాదు గటిట్ఙ వీరి రితి వెలిల్ అవాడ్
అయ్ లి, చి గేర్ ఒండిజాఅవాడ్ సపుప్డు బెరిల్. 3తెదొడి, కిచొచ్ దెకిల
మెలె,ఆగి లగితి రితిసిడీసఉతజాచెదురప్జా,జోవయింక ఎకెక్కల్చ
బోడివొచిఉపిప్రిఆగివొలగిల్ రితిజలి. జోవయింతె కకక్ నే పిటెత్ దసిస్
జలి. 4 దసిస్ జతికయ్, కకక్ నే పిటెత్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి
జోవయించి పెటిట్ బెర అయ్ లి, చిజోవయించి ఆతమ్చి సెకి తెన్ దొరుక్
జలి ఎదిలి, వేర వేర అగెగ్ నేనల్ బాసల్ తెన్ జేఁవ్ లటట్బుక దెరల్.

5 జేఁవ్ పొదులె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లుతె చెదురప్ జా తిల
దేముడుక నిదానుమ్ తెన్ జొకర యూదుల్ అనెన్ ఉటట్ జా
*యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె జితె తిల. 6 జలె, యేసుక నంపజలసచి
పెటిట్ అబొబ్స్ చి జోచి ఆతమ్ బెరిల్ జా అవాడ్ సూన, కేనె కేనె తెంతొ
నిగ జా, ఒగగ్ర్ జిన్ జేఁవ్ యూదుల్ జా గెరి అయ్ ల. అయ్ లె,
ఆచారిమ్ జల. కిచొచ్క మెలె, జోవయించ సొంత వేర వేర బాసల్
† 1:26 1:26మతత్యి,మారుక్,లూకా,యోహానురెగిడల్ అగెగ్చపుసత్కల్ తెజేఁవ్బారజిన్ క
‘సిసుస్ల్’ మెన రెగడ్ తిల, గని యేసు జోవయించి ఆతమ్సెకి దా అదికారుమ్ దిలి తెంతొ

జోవయించి రిసొ రెగిడల్స ‘బారికుల్’ మెంతతి. * 2:5 2:5 ఒండి లోకుమ్ క ఎకిక్
జాయెరూసలేమ్పటున్మ్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచి గుడి తిలిచి రిసొఒతత్ గెచచ్
తిల.
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తెన్ యేసుచ సిసుస్ల్ లటట్బెత్ తిల; జేఁవ్ బాసల్ కెఁయ నే సిక తిలె
కి, 7ఆచారిమ్జాఎకిక్లొక ఎకిక్లొ, “వేర వేర అమ్ చసొంతబాసల్
తెన్ ఈంజేఁవ్ లటట్బత్స గలిలయులు జవుల గెద? 8 అమ్ చ బాసల్
నేన్ తి దసిస్ జలె, కీసి జా అమ్ చ బాసల్ తెన్ లటట్బ్ తతి” మెన
జేఁవ్ ఆచారిమ్ సంగితె తిల. 9 “ఆమ్పారీ దేసిమ్ చ, మాదీయులు,
ఏలామియుల్, పడొత్ మెసొపొతమియతెంతొచి,యూదయతెంతొచ,
కపప్దొకియ తెంతొచ, పొంతు తెంతొచ, ఆసియాతెంతొచ, 10పుగియ
తెంతొచ, పంపూలియా తెంతొచ, ఐగుపు దేసిమ్ చ, పడొత్ కురేనియు
పటున్మ్ చి సుటుట్ నంత తిలి లిబియ దేసిమ్ తెంతొచ. పడొత్ అనెన్
కి అమ్ తె సగుమ్ జిన్ రోమ్ దేసిమ్ తెంతొ ఆజి కాలి ఉటట్ జా
అసిత్. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ యూదుల్ జెరిమ్లస. సగుమ్ జిన్ అగెగ్
యూదుల్ నెంజిలె కి, దేముడుక నంపజా మారుస్ప కెరనల్స కి అసిత్.
11 పడొత్ , కేతు దేసిమ్ చ, అరేబియ దేసిమ్ చ కి ఇనెన్ అసిత్. ఆమ్
ఎతిత్వాట్ దేసిమ్ లు తెంతొ ఉటట్ అయ్ లె కి, అమ్ చ సొంత బాసల్
తెన్ఈంజేఁవ్ లటట్బ,ఈంజెఁవు దేముడుచ ఆచారిమ్ చ కమొఅమ్ క
సూనయ్ తతి!” 12జోవయించి ఆచారిమ్ చి రిసొ అనెన్ కిచొచ్ మెన
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సంగితె తిల మెలె, “అపెప్ జరుగ్ జలిస్ చి అరుద్ మ్
కిచొచ్?” మెనపుసుక దెరల్. 13 గని ఒతత్ బెర అయ్ లసతె అనామ్నుమ్
జలమానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ కి తిల, జేఁవ్ కిచొచ్ మెలమెలె, “ఈంజేఁవ్
మచచ్ అసిత్”మెన జేఁవ్ చి రిసొ ఆఁసెత్ తిల.

పేతురు లటట్బిల్సి
14 జలె తెదొడి పేతురు, ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ చి నెడిమి టీఁవొజ జా,

బెద తిల మానుస్ల్ క సూన్ తు మెన, గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, సంగుక
దెరల్న్. జో ఇసి మెన సంగిలన్, “ఓ అమ్ చ యూదుల్, ఈంజ
యెరూసలేమ్పటున్మ్ తిలస ఎతిక్జిని, ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి సరిగా
సూన, అరుద్ మ్ కెరన. 15ఈంజేఁవ్ తుమ్ దెకిల మానుస్ల్ క ‘మచచ్
అసిత్’మెనతుమ్మెనుస్తెఉచరిల్ రిసొమచిచ్తినాయ్. అపెప్ పెందలె
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నొవువ్ గంటల్ జా అసెస్! 16 అపెప్ జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ దేముడు
పూరుగ్ మ్ †జోచ కబురుల్ సంగిలొయోవేలు మెలొసొచి అతిత్ సంగిలన్.
17దేముడు కిచొచ్ సంగితయ్మెలె, ‘ఆకర్ దీసల్ క దేసిమ్ లు ఎతిక్తె

తిల మానుస్ల్ చి పెటిట్ అంచి ఆతమ్ సువ దెయిందె. తుమ్ చ
పుతత్రుల్ , దువిదుల్ చి అతిత్ అంచ కబురుల్ సంగిమ్ దె. పడొత్
తుమ్ చ ఉబెడుల్ , జలె, ఆఁవ్ దెకయ్ త సివన్ల్ దెకుల,
తుమ్ చ మంతమానుస్ల్ కి ఆఁవ్ దెకయ్ త సివన్ల్ దెకుల.
18 కచితుమ్, మునుస్బోదల్ జలెకి, తేర్ బోదల్ జలెకి, అంచ
సేవ కెరస ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ అంచి ఆతమ్ సువ దెయిందె, చి
అంచ కబురుల్ సంగితె తవుల.

19 ఆగాసుమ్ తె కి, బూలోకుమ్ తె కి, వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెర,
అంచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ ల్ దెకయిందె. లొఁయి సూఁయి
జతిసి, ఆగి లగితిసి, చి దుమొమ్ జతిసి. 20 పబు అనెన్
ఉత జతి జా వెలిల్ దీసి నే జెతి అగెగ్ పొదుద్ అందర్
జయెదె, జోను లొఁయి రంగు జయెదె. 21 గని, తూయి
నిజుమి ‡పరలోకుమ్ చొ దేముడు, తుక నంపజతసి, అంక
రచిచ్ంచుప కెరు! మెన జోవయించి పెటిట్ కో అంక ఎకిక్
నిదానుమ్నంపజవుల గే,జోవయించిపాపుమ్చెమించుప
కెర,జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరిందె.’ ”

22“దసిస్ఉచర కెర,ఒతత్ బెదతిలయూదుల్ క పేతురు అనెన్ కిచొచ్
మెలన్ మెలె, ఓ ఇసాయేలులు మెంత అమ్ చ యూదుల్, ఏక్ కోడు
తుమ్ సూన. నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు కీసి తిలొ గే, తుమ్ జానుస్.
‘జోక దేముడు దిలి అదికారుమ్ రుజుజ్ జవుస్’ మెన, దేముడు జోచి
† 2:16 2:16పూరుగ్ మ్ పొది ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కకక్ గే నిసాన, “ఈంజ
జా కబుర్ సంగు” మెనజోవయించి ఆతమ్సెకి జోమానుస్చి పెటిట్ దా లటట్బడెదె. ‡ 2:21
2:21 ‘పరలోకుమ్ చొ దేముడు’ మెన ఇనెన్ రెగిడిల్స్ క గీకు బాసతె తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె
‘పబు’ మెలి అరుద్ మ్ చి కోడు అసెస్. ‘పబు’ మెలె, యేసుచి రిసొ ఒగగ్ర్ సంగితతి, గని
దేముడు అబొబ్స్ క కి ‘పబు’ మెన సంగుల జా అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె ఎతిక్ ఏలుప కెరొసొ
జో దేముడు అబొబ్స్ చి నావ్ ‘యెహోవ’ జయెదె, గని జా నావ్ దెరుక యూదుల్ బియఁ కెర
‘పబు’మెనుల.
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అతిత్ తుమ్ చి మొకెమ్ వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెరవ, రుజుజ్ ల్ డీసయ్ లొ.
23 జలె, ‘జరుగ్ జతిస్, జరుగ్ జవుస్’ మెన దేముడు అగెగ్యి తెంతొ
రెగిడిల్ రితి, జో యేసుక మూరుక్డుల్ చి అతిత్ తూమ్ సొరప్ కెర దా,
§సిలువతె గలవమారల్దు. 24జోక తుమ్మారెల్ కి,జోమొరున్ తెంతొ
విడద్ల్ జా, దేముడు జోక అనెన్ జియడొల్ ; యేసుచి ఉపిప్రి మొరున్క
అదికారుమ్నాయ్.

25 “యేసు అగెగ్ తెంతొ జాననిల్స్ కిచొచ్ మెలె అమ్ చొ దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లొమెలె;
*దేముడు కెదొద్డి తెదొడి అంక తోడు అసెస్ మెన దెకిలయ్. కిచొచ్

కి అంక బమమ్ నే కెరె, జో అంచి ఉజెతొ పకక్ తా తోడు
తతత్య్ మెన దెకిలయ్ చి ఆఁవ్ కదుల్ నే జయి. 26జాక,
సరద్సంతోసుమ్ జలయ్, చి జో పబుచి గవురుమ్ చి రిసొ
గనుమ్ గాయ్ తొస్ జలయ్. జాకయ్, అనెన్, కిచొచ్ జరుగ్
జలెకి, అంచి పెటిట్ అంచి ఆఁగ్ కి ఆస తెన్ తయెదె. 27ఆఁవ్
మొరెల్ కి, ఆఁవ్మొరున్తె గెలె కి,జోఅంక ఒతత్ ములె నాయ్,
తుచి సుదిద్ తిలసచి ఆఁగ్ కువితి రితి నే ఒపప్న్ తె. 28 జితి
సెకి అంక దా అసిస్స్, చి తుచితె పరలోకుమ్ తె తిఁయ తా,
తుచితె ఆఁవ్ తతిస్ క అంకపూరి సరద్సంతోసుమ్ కెరె.”†

పేతురు జేఁవ్ బెరతిలయూదుల్ క ఏద కెరవ,అనెన్ కిచొచ్మెనబోదన
కెరల్న్ మెలె, 29 “ఓ బావుడుల్ , అమ్ చొ దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి రిసొ
కిచొచ్ మెన కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, జోమాములుమ్మానుస్
జా మొర గెలన్, చి జోక మెసెన్ రోవ చి అపెప్క మెసుస్న్ దసేస్ అసెస్.
30 గనిమాములుమ్మానుస్ జలెకి, దేముడు ఒటుట్ గలన్ కిచొచ్ మెన
నే పిటిత్ కచితుమ్కోడుపూరుగ్ ల్ క సూనయ్ లిసి కబురుల్ జోజానఅసెస్.
దేముడు జోవయింక కిచొచ్ సంగిలన్మెలె;

§ 2:23 2:23మారుక్ 15:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 2:25 2:25 నెంజిలె ‘పబు’.
† 2:28 2:28యేసుక దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడెదె మెలిస్ చి రిసొచి కోడు ఈంజ.
యేసు దేముడు అబొబ్స్ తెన్ లటట్బిల్ రితి కోడు.
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తుమ్ చి వమ్ సుమ్ చొ ఎకిక్లొక తుచి సింగాసనుమ్ తె వెసడిందె”
31జాకయ్, జో దేముడు సికయ్ తికయ్, కిచొచ్ అగెగ్ తెంతొ దెకిలి రితి
జాదావీదు రెగడ్ అసెస్ మెలె;
“కీసుత్ మొరెల్ కి,మొరున్తె నే తయెదె,జోచిఆఁగ్ నే కువితె,అనెన్ జీఁవ్

జా ఉటెట్దె.”
32 “జలె, ఈంజొ యేసుకయ్ దేముడు అనెన్ జియడొల్ మెన అమ్

ఇనెన్ బెరల్స ఎతిక్జిన్ సాచి జా అసుస్మ్. 33 జో, జలె, అనెన్ జీవ్
జా ఉటట్ దేముడు అబొబ్స్ తె పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్ గవురుమ్ జా,
జోచిఉజెతొ పకక్ వెస అసెస్. చిజో దేముడు అబొబ్సి అగెగ్ సంగ తిలి
రితి,జోచిసుదిద్ తిలి ఆతమ్ వంట దెతిసి,పూరిజోతుమ్అపెప్ దెకిలిసి
సూనిల్సి జరుగ్ కెర అసెస్.

34 “దావీదు, జలె, పరలోకుమ్ తె వెగ గెచెచ్ నాయ్, గని జో ఇసి
సంగిలన్.
దేముడు పబు అంచొ పబుక సంగిలన్. 35 ‘తుక విరోదుమ్ జలస

తుచిచాటు సుఁదితిపొదొ జతి రితి కెరె ఎదక, తుయిఅంచి
ఉజెతొ పకక్ వెసతా.’

36 “జాకయ్, తుమ్ ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ యూదుల్
ఎతిక్జిన్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ సిలువ గల
మారొల్ యేసు అమ్ క దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ జా,
ఎతిక్క ఏలుప కెరొ పబు జవుస్” ఇసి పేతురు రుజుజ్ కెరల్న్.

37 ఈంజ ఎతిక్ సూన కెర, ఒతత్ బెర తిల యూదుల్, “నిజుమి
దేముడుచొ పుతుత్ స్ క మార పాపుమ్ కెరల్మ్ మెన జోవయించి పెటిట్
దుకుమ్ తెన్ ఒపప్న, బియఁ గెచచ్, ఓ బావుడుల్ , అమ్ చి పాపుమ్
గెసుస్ మెన అమ్ అపెప్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన పేతురుక చి
జోవయింతెన్ తిల యేసుచ అనెన్ బారికుల్ క పుసిల. 38 జేఁవ్ క,
పేతురు, “తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా పాపుమ్ ములిత్
బుదిద్ జా యేసుకీసుత్ క నంపజా, తుమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి గురుక
జోచి నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్ కడనక్. దసిస్ కెరల్దు మెలె, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క దొరుక్ జయెదె. 39 జోచి కకక్ పబు జలొ
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అమ్ చొ దేముడు నిసాన్ దె గే, ‘జోవయించి పెటిట్ అమ్ చి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ దెయెదె’ మెన, తుమ్ చి రిసొ కి, తుమ్ చ బోదల్ చి రిసొ కి,
పడొత్చ మానుస్ల్ క కి, పడొత్ దూరి దేసిమ్ లుచ మానుస్ల్ చి రిసొ కి
సంగ అసెస్” ఇసి పేతురు జేఁవ్ క సంగిలన్. 40 పడొత్ అనెన్ సాచుల్
రుజుజ్ ల్ బెదవ, జోవయింక కిచొచ్ మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్
మెలె, “పాపుమ్ బుదిద్ తిల ఈంజ ఉగుమ్ చమానుస్ల్ చి బుదిద్ ముల,
విడద్ల్ కెరన, రచిచ్ంచుప జా” మెన సంగిలన్. 41జోచి కోడు సూన
నంపజలస, జలె, బాపిత్సుమ్ నఙనల్. చి జా దీసి రమారమి తినిన్
వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ అగెగ్ నంపజల సిసుస్ల్ తెన్ బెదిల.

42 జా దీసి తెంతొ, నిదానుమ్ తెన్ యేసుచ బారికుల్ చి బోదన
సూన్ తె తా, సిసుస్ల్ తెన్ సరద్ తెన్ బెద, మానుస్ల్ చి పాపుమ్
గెచచ్య్ తిస్ కయేసు బలి జలొచిజా గురు దెకయ్ తిపోడియొ,దాచ
రసుస్మ్ కంక పింక అలవాట్ జల, జోవయింతెన్ నిదానుమ్ తెన్
పారద్న కెరె తిల.

43ఎతిక్జిన్ఉచరఉచరఆచారిమ్తెన్తిల,చిజేఁవ్బారికుల్ చి
అతిత్ పబు ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ జరుగ్ జలి. 44 పడొత్ , నంపజలస
ఎతిక్జిన్ సరద్ తెన్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తిల, చి బీద సుదల్,సొమాస్రుల్ ,
కోయి ముసక్ నే జతె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తోడు దెతె తిల. 45 ఆసిత్
తిలమానుస్ల్జోవయించివికన, నెంజిలమానుస్ల్ క తోడు దెతెతిల.
ఎకిక్లొక కొతుక్ తిలెగిన, అనెన్కొల్ జోక తోడు దెంక. 46 దేముడుచి
గుడితె బెద, పబుక ఉచరుక మెన రోజుక గెతె తిల, చి జోవయించి
గెరలె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొఅనిన్మ్ క బుకారా,జాపోడియొకా,జాదాచ
రసుస్మ్ పియఁ, సరద్సంతోసుమ్ తెన్ కటుట్ తెన్ తిల. 47 దేముడుచి
గవురుమ్ సంగితె తిల, చి ఎతిక్జిన్ జోవయింక మెనిస్త్ తిల,
చి పబు రోజుక కకక్ కకక్ నొవ మానుస్ల్ క నిసాన రచిచ్ంచుప కెర
నంపజలసమొతుత్ మ్ చి సంగుమ్ తె బెదయ్ తె తిలన్.

3
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జెరిమ్ల్ తెంతొసొటొట్ జలొసొ చెంగిల్ జలిసి
1 ఏక్ దీసి, పారద్న కెరుక బెదుక మెన, పేతురు చి యోహాను

దేముడుచి గుడితె గెతె తిల. తెదొడి తినిన్ గంటల్ జా తిలి.
2 దేముడుచి గుడిక పాసి అయ్ లె పొది, జెరిమ్ల్ తెంతొ సొటొట్ జలొ
ఎకిక్లొక మానుస్ల్ వయ నెతె తిల. రోజుక జోక వయన దేముడుచి
గుడిచి కోటచి ‘సూటి’ మెన నావ్ తిలి గుముమ్మ్ సొడి వెసడెల్,
గుముమ్మె పెసిత తతె జోమానుస్ దరుమ్మ్ నఙితె తిలొ. 3పేతురు చి
యోహాను దేముడుచి గుడి తెడి పెసుక దెరిల్సి,జోదెక, “డబుబ్ల్దా”
మెన, దెక నే దెకిల్ రితి జా సంగిలన్. 4 సంగిలె, పేతురు యోహాను
జోక చెంగిల్ దెకిల. అనెన్ పేతురు జోక, “అమ్ క సరిగా దెకు”మెలన్.

5దసిస్మెంతికయ్, ‘కిచొచ్ జవుస్ దెవుల’మెనఉచర,జోమానుస్
జోవయింక సరిగా దెకిలన్. 6 గని పేతురు జోక, “అంక వెండి కాసుల్
నాయ్, బఙార్ కాసుల్ నాయ్, గని అంక తిలిసి తుక దెయిందె.
నజరేతుచొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ ఉటట్ ఇండు” మెన సంగిలన్.
7సంగ,జోచిఉజిల్ఆతు పేతురు దెర,జోకఉటట్వ టీఁవొ కెలన్. బేగి,
జోచచటొట్ ,ఆఁగ్ అడొడ్ డిటుట్ మ్ జల. 8డిటుట్ మ్ జతికయ్,జోచటుక్న
ఉటట్ అదుద్ ర్ నెంతె టీఁవొ ఇండుక దెర, సరద్క నచచ్ నచచ్, దేముడుచి
గవురుమ్ సంగ సంగ, దేముడుచి గుడితె పెసిలొ.

పేతురుయూదుల్ క బోదన కెరిల్సి
9జోమానుస్ ఇండితెతిలిసి,దేముడుచిగవురుమ్సరద్ తెన్సంగితె

తిలిసి ఒతత్ బెరల్ పెజల్ ఎతిక్ దెక కెర, 10 “ఒరె, ఈంజొయి రోజుక
దేముడుచి గుడిచి గుముమ్మె దరుమ్మ్ నఙ వెస తతొసొ, గని చెంగిల్
జా ఇండితయ్” మెన, బమమ్ జా ఆచారిమ్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
సంగితె తిల.

11 జో మానుస్, జలె, పేతురుక చి యోహానుక ములుక నెతిరిల్సి
జా జనాబ్ దెక, ఆచారిమ్ జా, జేఁవ్ తీగల్ దేముడుచి గుడిచి వెలిల్
పేడె గెచచ్ తతికయ్, ఈంజెఁవు జనాబ్ బెద నిగ గెచచ్, సొలొమోను
రానొచి నావ్ తిలి పేడెక జోచి సుటుట్ నంత బెర గెల. 12 జేఁవ్ జనాబ్
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దసిస్ బెర అయ్ లిసి దెక, పేతురు జోవయింక ఇసి మెన బోదన కెరుక
దెరల్న్. “ఓ ఇసాయేలులు మెల అమ్ చయూదుల్,ఈంజొమానుస్చి
రిసొ తుమ్ కిచొచ్క ఆచారిమ్ జతసు? అమ్ క కిచొచ్క దసిస్ ఆచారిమ్
తెన్ దెకితసు? అమ్ చి సొంత సెకి తెన్, సొంత పునిన్మ్ చి రిసొ జోక
చెంగిల్ కెర ఇండయ్ లమెన తుమ్ ఉచరసు గె?

13 “అమ్ చ పూరుగ్ ల్ జల అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చి యాకోబుక
దేముడు, జోచొ సేవ కెరొసొయేసుకయ్ అనెన్ జియడ గవురుమ్ కెర
దా అసెస్. తుమియేసుక దెర పిలాతు అదికారిచి అతిత్ సొరప్ దిలదు,
చి జో పిలాతు ‘జోక విడద్ల్ కెరిందె, జో కేన్ తపుప్ కెరె నాయ్’ మెన
తీరుప్ సంగిలే కి,తూమ్నేఒపప్న్ తెయేసుచివిలువ కడల్దు. 14తుమ్
దసిస్ కెర,సుదిద్ చిపునిన్మ్తిలొకీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొచిమరియాద
కడల్దు. అతయ్ కెరొల్ బరబబ్క విడద్ల్ కెరు, జోకయ్ కావలె మెన, తుమ్
కోర్ ప జా పిలాతుక సంగ. 15 ఎతిక్ జీవుల్ క జీవు దెతొసొ, ఎతిక్క
ఆదారుమ్ జలొ యేసుక తుమ్ మార గెలదు. గని దేముడు జలొ
అబొబ్సి జోక అనెన్ జియడొల్ మెన ఆమ్ దెక, సాచి జా అసుస్మ్.
16జోచి అదికారుమ్ చి రిసొ జొయియ్ ఈంజొ సొటొట్ మెన తుమ్ అగెగ్
తెంతొ జానొల్ మానుస్క చెంగిల్ కెర అసెస్. యేసుకయ్ నంపజా జోచి
నావ్ తెన్, ఉటట్ ఇండు మెన ఇనెన్క అమ్ సంగితికయ్, యేసుయి
ఇనెన్క చెంగిల్ కెరల్న్. తుమ్ చి మొకెమ్ ఈంజొ మానుస్ పూరి చెంగిల్
జలిసి కీసి జరుగ్ జలి మెలె, యేసుయి దయిరిమ్ కెర, నంప కెరవ,
చెంగిల్ కెరల్న్.

17 “జలె, అమ్ చ బావుడుల్ , ఉచర, తూమ్, తుమ్ చ అదికారుల్,
నేన కెర దసిస్ కెరల్దు మెనజాని. 18గని, దేముడుపూరుగ్ మ్జో కబుర్
తెదయ్ లస చి అతిత్ సంగ తెదయ్ లిసి, జో ఏలుప కెరయ్ తొ కీసుత్
సేడుక తిల సెమల్ ఎతిక్చి రిసొపూరుగ్ మ్ కబుర్ సంగ తెదయ్ లిసి.
యేసుక తుమ్ మారిల్సి తెన్ జో దేముడు నెరవెరుస్ప కెర అసెస్.
19 జలె, అమ్ కెరల్ పాపల్ పుంచి జతు మెన తుమ్ కోర్ ప జలె,
తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ పూరి దుకుమ్ జా, ఆజి తెంతొ పబుచి
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ఇసుట్ మ్ రితి కెరుకపూరి కోర్ పజామారుస్ప జా, చి దేముడు తుమ్ క
పాసి కెరన, తుమ్ క సెలవ్ కడనిల్ పొది దిలి రితి, తుమ్ చి ఆతమ్ల్ క
చెంగిల్ కెరెదె, 20చి తుమ్ క పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జతొ కీసుత్ క తుమ్ తె తెదయెదె. కీసుత్ కొనొస్ మెలె, యేసు.
21జో కీసుత్ యి పరలోకుమ్ తె తంక. కెఁయయ్ ఎద జో ఒతత్ తంక అసెస్
మెలె, పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కబుర్ సంగిలసచి అతిత్ సంగిలిసి ఎతిక్
నెరవెరుస్ప జతె ఎద.

22 “మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు ఏక్ కిచొచ్
మెలె;
అంచ కబురుల్ సంగు మెన పరలోకుమ్ చొ పబు జలొ దేముడు

అంకయ్ కీసి తెదయ్ లొగే, దసిస్, తుమ్యూదుల్ తె జెరిమ్తొ
ఎకిక్లొక కబుర్ తెదయెదె. తుమ్ క జో కిచొచ్ ఆడ దెయెదె గే,
జయియ్ తుమ్ కెరె. 23జో కబుర్ జెతొసొక కో సూన్ తి నాయ్
గె. ‘ఆఁవ్ నిసానల్ పెజల్ తెతుమ్బెదుక విలువనాయ్’మెన
జోవయింక దేముడు నాసెనుమ్ కెరెదె.

24 పడొత్ , సమూయేలు పూరుగ్ మ్ చొ తెంతొ అపెప్చి కాలుమ్ ఎద
దేముడు కబుర్ తెదయ్ లసతె కకక్ నే పిటెత్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ ఈంజ
కాలుమ్ జరుగ్ జతిసి, ఆజి జరుగ్ జతిస్ చి రిసొ అగెగ్ తెంతొ సంగ అసిత్.
25 జలె, దేముడుచి కబుర్ సంగ తిల జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ చ పుతత్రుస్లు
తూమ్. పడొత్ తుమ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ క ఎకిక్లొ జెరెమ్దె. జోచి రిసొ
ఈంజ లోకుమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్క దీవెన దొరుక్ జయెదె. జోచి
అతిత్ అంచి వరుమ్ దెయిందె మెన దేముడు తుమ్ చొ అబాహామ్
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ తుమ్ చ పూరుగ్ ల్ క నే పిటిత్ పమానుమ్ కెర
సంగిలన్. జా కోడుచి రిసొచి పుతత్రుల్ కి తూమ్ జసెత్. 26జలె, ‘దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన పబు జోచొ సేవ కెరొసొ జలొయేసుక
టీఁవడ. జోమొరికయ్అనెన్ జియడ, కతెత్ తొలితొ తెదవ అసెస్ మెలె,
తూమ్యూదుల్ తెయి. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ క ‘తుమ్ చిపాపుమ్ బుదిద్
ముల చెంగిల్ జతు’ మెన తుమ్ కయ్ తొలితొ చి తెదవ అసెస్” మెన
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పేతురు పెజల్ క బోదన కెరల్న్.

4
పేతురుకయోహానులుక జేల్ తె గలిలిసి

1 పేతురు చి యోహాను పెజల్ క దసిస్ బోదన కెరె తతికయ్,
యూదుల్ చ పూజరుల్ , దేముడుచి గుడిచొ ఎజొమాని, పడొత్
సదూద్ కయుయ్లు మెన పండితుల్ జోవయింతె ఉటట్ అయ్ ల. 2యేసు
‘మొరఅనెన్ జీవ్ జలొ’మెన పెజల్ క పేతురు చియోహాను సికయ్ తె
తిలి రిసొ, జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్ కోపుమ్ జా అసిత్. 3జోవయింక దెరల్,
గని సాంజ్ జలి రిసొ ‘కలిక తీరుప్ కెరుమ’మెన దసేస్ జేల్ తె గలిల.

4 జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్ దసిస్ కెరెల్ కి, జేఁవ్ దొగుల కెరిల్ బోదన
సూనల్స ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుక నంపజఁయి గెల. ఇనెన్తెన్, నంపజలస
కెతిత్జిన్ జలమెలె, తేర్ బోదల్,బాలబోదల్ క పిటట్వ, రమారమిపాఁచ్
వెయిల్ జిన్మునుస్బోదల్ తిల.

పేతురుకయోహానులుక పరిచచ్ కెరిల్సి
5అనెన్క్ దీసి కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, సబ కెరుక మెన యూదుల్ చ

అదికారుల్,వెలెల్లమానుస్ల్,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్స
ఎతిక్జిన్యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె బెరజా అసిత్. 6జోవయింతె కో కో
ముకిక్మ్ జా సబ కెరి రిసొ జా అసిత్ మెలె, అగెగ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
జా తిలొ అనొన్స్ చి జాఁవొసి జలొ తెదొడిచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
కయప, ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ జతసచ కుటుంబల్ చ మునుస్బోదల్
ఎతిక్జిని. ఇనయింతె దొగుల కొనస్ మెలె,యోహానుని అలెకస్ందు.

7 సబ కెరుక దెరిల్ పొది, యోహానుక చి పేతురుక కడ ఆన నెడిమి
టీఁవొ కెరన, జేఁవ్ చెంగిల్ కెరొల్ అగెగ్ సొటొట్ జా తిలొ మానుస్క కి
టీఁవొ కెర, జేఁవ్ దొగులక పరిచచ్ కెరుక దెరల్. “ఈంజొ మానుస్క కీసి
ఇండయ్ లదు? తుమ్ చి సొంత సెకిక నెతురుస్! కచి సెకి, కచి నావ్
తెన్ ఈంజ కామ్ కెరల్దు?” మెన కోపుమ్తెన్ పరిచచ్ కెరల్.
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పేతురు జబాబ్ దిలిసి
8తెదొడి పేతురు దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి జోచి పెటిట్ బెర సెకి

దెతికయ్, దయిరిమ్ జా, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క ఇసి మెన జబాబ్
దిలన్; “యూదుల్ చ అదికారుల్, వెలెల్ల మానుస్ల్, తుమ్ క ఆమ్
కిచొచ్ సంగుక? 9అమ్సొటొట్ మానుస్ ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరిల్ రిసొ ఆజి
తుమ్ అమ్ క పరిచచ్ కెరసు జలె, 10 నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుకీసుత్ చి
నావ్ తెనిన్ తుమ్ చి నెడిమి టీఁవొ జలొ ఈంజొ మానుస్ చెంగిల్ జా
అసెస్. జో యేసుకీసుత్ తుమి సిలివ గల మారల్దు, గని దేముడు
జోక అనెన్ జియడల్న్, చి జొయియ్ ఈంజొ మానుస్క చెంగిల్ కెర అసెస్
మెన తుమ్ క చి అమ్ చి ఇసాయేలులు ఎతిక్జిన్ క ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి.

11 “గేరు బంద మానుస్ల్ నెస కెర ములిల పతుత్ ర్, గేర్ బందత
బోడిపతుత్ ర్ జయెదె. తుమ్ జోక నెసిలె కి, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ క
జొయియ్ వెలొల్ జా అసెస్. 12పాపుమ్ తెంతొ విడద్ల్ జా పరలోకుమ్ తె
గెతి రచచ్న కచితె దొరుక్ జతయ్ మెలె, యేసుతెయి అనెన్ కతెత్య్
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ ఒండి లోకుమ్ తె అనెన్ కచి నావ్ తెన్
రచిచ్ంచుప జంక కో కి నెతిరి”మెన పేతురు సంగిలన్.

13 పేతురుక చియోహానుక, “ఈంజేఁవ్ ఒగగ్ర్ సదు కెరల్ మానుస్ల్
నెంజితి రిత జాలరుల్ ఈంజేఁవ్, వెలెల్ల మానుస్ల్ నెంజితి, గని తెదిద్
దయిరిమ్ తెన్ అమ్ క బుదిద్ సంగితతి” మెన, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
ఆచారిమ్జల. అనెన్,యేసుతెన్జేఁవ్బులెత్ తిలి రిసొయ్ఇసితెలివి
తెన్ దయిరిమ్ జా అసిత్ మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ చినిల. 14 పడొత్ , అగెగ్
సొటొట్ జా తిలొమానుస్ అపెప్ చెంగిల్ జా జోవయించి నెడిమి టీఁవొజ
అసెస్ మెన దెక కెర, జేఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ నింద సంగుక నెతిరల్.

15 అనెన్ కిచొచ్ సంగుక నెత కెర, యోహానుక చి పేతురుక సబ
తెంతొ బార్ కెర, వెలెల్ల మానుస్ల్ లటట్బనల్. 16 “ఈంజేఁవ్ దొగుల
మానుస్ల్ చి రిసొ అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె? కిచొచ్ సిచచ్ కెరుక నెతుమ్,
కిచొచ్గె. కిచొచ్కమెలె, తెదిద్ వెలిల్ కామ్ ఇనెన్చి అతిత్ జరుగ్ జా అసెస్మెన
ఈంజ యెరూసలేమ్ తెచ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. ఆమ్ కి దెక



బారికుల్ కమొ 4:17 xvi బారికుల్ కమొ 4:24

అసుస్మ్, చి కిచొచ్ వేర సంగుక నెంజె. 17 గని, ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ
అనెన్ కో సూన్ త నాయ్మెన, ఈంజేఁవ్ దొగుల జోచి నావ్ తెన్ అనెన్
కకక్ కిచొచ్ నే సంగిత్ రితి బియఁడ ఆడ దెమ” మెన తీరుప్ సంగిల.
18తెదొడి, జేఁవ్ దొగులక అనెన్ బుకారా కెర, “తుమ్జోయేసుచినావ్
దెరుక నాయ్. జోచి నావ్ తెన్ అనెన్ కకక్ బోదన కెరుక నాయ్” మెన
పేతురుకచియోహానులుక ఆడ దిల.

పేతురు చియోహానులు దిలి జబాబ్
19 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ సంగిలక, పేతురు, యోహాను, నే

బితెదయిరిమ్తెన్ కిచొచ్ సంగిలమెలె, “దేముడు సంగిలికోడుఅమ్
కెరెల్ చెంగిల్ గే, తుమ్ మానుస్ల్ సంగిలి కోడు అమ్ కెరెల్ చెంగిల్ గే,
తూమ్ సరిగా ఉచర. జేఁవ్ దొనిన్చి రిసొ జో దేముడు సొంత కిచొచ్
మెనెదె గే ఉచర. 20 అమ్ దెకిలిసి సూనిల్సి, ఆమ్ మానుస్ల్ క నే
సంగితె తంక నెతుమ్, నేన” మెన జేఁవ్ దొగుల యేసుచ బారికుల్
సంగిల.

21 ‘యేసుచి అదికారుమ్ చి తెడి జో సొటొట్ మానుస్ చెంగిల్ జలొ’
మెన పెజల్ ఎతిక్జిన్ దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల. జేఁవ్ చి
రిసొ, ‘జేఁవ్ దొగులక అమ్ సిచచ్ కెరెల్ పెజల్ అమ్ క అలల్ర్ కెరుల’
మెన కిచొచ్ సిచచ్ కెరుక నెత కెర, ఎకిక్ కోడ్ కయ్ జోవయింక అనెన్
బియఁడ కెర, వెలెల్ల మానుస్ల్ జోవయింక విడద్ల్ కెరల్. 22 పెజల్
కిచొచ్కదేముడుచిగవురుమ్ఒగగ్ర్నముకుమ్తెన్సంగితెతిలమెలె,
జోవయించి గవురుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లిజావెలిల్ కామ్జరుగ్ కెరిల్సి కకక్
చెంగిల్ కెరిల్సి జయెదె మెలె, దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ జలొ సొటొట్ జెరిమ్లొ
మానుస్క.

23పేతురుకయోహానుక వెలెల్లమానుస్ల్ ములిత్కయ్, జోవయించ
గోతుసుదల్ తె జేఁవ్ దొగుల గెచచ్, ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ చి వెలెల్ల
మానుస్ల్ జోవయింక సంగిలిసి ఎతిక్ సంగ దిల. 24జేఁవ్ సూన కెర,
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ బెద దేముడుక ఇసి మెన గటిట్ఙ
అవాడ్ తెన్ పారద్న కెరుక దెరల్: “ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ అమ్ చొ
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దేముడుపబువ,పరలోకుమ్బూలోకుమ్,సముదుమ్,జేఁవ్ఎతిక్తె
తతిసి కిచొచ్ నేపిటెత్ జెరమ్య్ లొసొతూయి. 25తుమ్ చిసుదిద్ తిలిఆతమ్
లటట్బిత్కయ్, తుచొ సేవ కెరొసొ జలొ అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ దావీదుచి
చోండివాట్ తూయి సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె,
దేముడుక నేనల్ దేసిమ్ లుచమానుస్ల్ కిచొచ్క జోవయింక నిసాక్రుమ్

ఉచర వెలెల్ల మానుస్ల్ మెననల్? అమ్ చయ్ పెజల్ కి
జోవయింక నేనల్ రిత జా, కిచొచ్క కామ్ క నెంజిల కుటల్
జోవయించి రిసొ ఉచరల్? 26 ఒండి లోకుమ్ చ రానలు,
అదికారుల్, కుట కెరిల్ రితి ఎకిక్తె బెద, దేముడుక కి, జో
ఏలుప కెరయ్ తొ కీసుత్ క కి యుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జల

మెన దావీదుచి అతిత్ రెగడ్ అసెస్. 27 నిజుమి, ఈంజయి పటున్మ్ తె
హేరోదు రానొ, పొంతి పిలాతు అదికారి, యూదుల్ నెంజిలస
ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ యూదుల్, ఎతిక్జిని, దేముడుచి సుదిద్
తిలొ తూయి ఏలుప కెరయ్ లొ సేవ కెరొసొ జలొ యేసుక కుట కెర,
జోవయించి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జల. 28 ‘జరుగ్ జవుస్’
మెన తూయి అగెగ్ తెంతొ తుచి అదికారుమ్ క సెలవ్ దా తిలిసి ఎతిక్,
జోవయించి పెటిట్చి విసుస్మ్ క జేఁవ్ జరుగ్ కెరల్. 29 అపెప్ కి, పబుచ,
ఈంజేఁవ్ తుచ సేవ కెరసక బియడత్తి. గని ఇనెన్క కనాక్రుమ్ దెక,
30 జొరొజ్ తిల మానుస్ల్ క ఇనెన్చి అతిత్ చెంగిల్ కెరె తా, సుదిద్ తిలొ
తుచొ సేవ కెరొసొ యేసుచి నావ్ తెన్ జోచి అదికారుమ్ క గురు జత
వెలొల్ కమొ కెరవ కెరవ,ఈంజేఁవ్పూరిదయిరిమ్తెన్తుచి సుబుమ్
కబుర్ సంగితిరితిఇనెన్కతోడుతా,మెనపారద్న కెరసుమ్”మెన,బెర
తిలస ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ పారద్న కెరల్.

31 దసిస్ పారద్న కెర కేడయ్ లి బేగి, కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, జేఁవ్
సబ కెరె తిలి గేరు కదుల్ జంక దెరిల్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జోవయించి పెటిట్ బెర పూరి సెకి దెతికయ్, పూరి దయిరిమ్ తెన్
దేముడు దిలి బోదన కెరిల్సి ఎతిక్ సంగుక దెరల్.
యేసుక నంపజలస కటుట్ తెన్ తిలిసి
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32జేఁవ్ పొదులె, యేసుపబుక నంపతిలస ఎతిక్జిని, ఎకిక్ ఆతమ్,
మెనుస్, పేమ తెన్ తిల. “అంచయ్” మెన, జోవయింక కలుగు జల
ఆసుత్ ల్ చి రిసొజోవయింతె కో కిపోటి సంగితినాయ్, గనిజోవయింక
కలుగు జలిస్ క ‘అమ్ ఎతిక్జిన్ చి’ మెన, సరద్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
తోడు కెరె తిల. 33పడొత్ , దేముడుయేసుచి ఆతమ్సెకి జోవయించి పెటిట్
తిలి రిసొ, జేఁవ్ బారజిన్ జోవయించబారికుల్పూరి దయిరిమ్ తెన్
యేసుపబుమొర అనెన్ జిలిసిచి రిసొసాచి సంగితె తిల. జో పబుచి
దయచి పేమ జేఁవ్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ బెర కామ్ కెరె తిలి.
34జోవయింతె కకక్ కి కొతుక్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె. జోవయింతె కకక్
ఒగగ్ర్ బుఁయిగేగెరల్ గేతయెదెగే,జోవిక గెలెదె,చిజావికిలిడబిబ్ల్
ఆన కెర, 35యేసుచ బారికుల్ చి చటెట్ తివుల. ‘నెంజిలసక దొరుక్
జవుస్’ మెన, నెంజిలసక వంట దెవుల. జాచి రిసొ కకక్ కి కొతుక్
జయెనాయ్.
సతిత్మ్ జలొ బరన్బా

36యోసేపుమెలొ ఎకిక్లొ జోవయింతె తిలొ. ‘దయిరిమ్ కెరొసొ’
మెలి అరుద్ మ్ తెన్ జోక ‘బరన్బా’ మెన, బారజిన్ బారికుల్ ఆసిమ్
నావ్ తిఁయ తిల. జో, యూదుడు జలొ లేవీ మెలొ పూరుగ్ మ్ చొచి
సెకుమ్ చొ జయెదె. జో జెరిమ్లి దేసిమ్ కేన్ మెలె, కుప మెలి దీవి
దేసిమ్. 37జో కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, జోక కలుగు జలి ఏక్ బాటి జో విక
కెర,జావికిలి డబుబ్ల్ దెరన, జేఁవ్ బారజిన్బారికుల్ క చటె తిలన్.

5
అననీయని సపీప్రా

1 అననీయ మెలొ ఎకిక్లొ, మానుస్, సపీప్రా మెలి తేరిస్ తెన్,
దొగుల బెద జోవయించి బుఁయి ఏక్ విక కెర, 2 తేరిస్ కి జాన్ తె,
జా బుఁయి వికిలి డబుబ్ల్ సగుమ్ తియన కెర, ఎకిక్ వాట యేసుచ
బారికుల్ తె అననీయ ఆన దిలన్. 3 ఆన్ తికయ్, పేతురు జోక,
“సయ్ తాన్ తుచి పెటిట్ సికడ అసెస్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి
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మొకెమ్ తుయి అబదుద్ మ్ జా, జా బుఁయి వికిలి డబుబ్ల్ చి ఏక్ వాట
తియన కెర, కిచొచ్క సయ్ తానుక సూన జా పాపుమ్ కెరల్ది? 4 జా
బుఁయి నే వికితె అగెగ్, జాపూరి తుచి ఆసిత్ జా తిలి. జా వికిలి పడొత్
కి,జాడబుబ్ల్ క సతిత్మ్ కెరుకపూరి తుచిపూచి. తుయిఅపెప్ ఉచరిల్
మోసిమ్ కిచొచ్క? తుయి కెరిల్స్ చి అరుద్ మ్పూరి ఉచరు. తుయి కెరిల్సి
మానుస్క అబదుద్ మ్ సంగిలిసి, గని అనెన్ ముకిక్మ్ క కిచొచ్ పాపుమ్
జలదిమెలె,తుయిదసిస్ కెర,దేముడుకయ్అబదుద్ మ్సంగఅసిస్సి”
మెన, అననీయక పేతురు తీరుప్ సంగిలన్. 5ఈంజేఁవ్ కొడొ సూనిల్
బేగి, అననీయ బుఁయెయ్ సేడ మొర గెలన్. జో తపుప్ కెర మొరిల్స్ చి
రిసొ సూనల్స ఎతిక్జిన్ బియఁ గెల. 6తెదొడి ఒతత్ తిల ఉబెడల్ బటట్
తెన్ జోచి పీనుమ్ డంక, ఉకుక్ల వయన,మెసెన్ రోవ గెల.

7 రమారమి తినిన్ గంటల్ గెతికయ్, అననీయచి తేరిస్ జేఁవ్
బారికుల్ తిలిస్ తె అయ్ లి. మునుస్స్ క జరుగ్ జలిసి జా నేనె.
8 జెతికయ్, పేతురు జాక పసుల, జా బుఁయి వికిలి డబుబ్ల్ చి
రిసొ జాక పుసిలన్. అననీయ దిలి ఎదిలి డబుబ్ల్ చి రిసొ సంగ,
“తెదిద్లికయ్ జా బుఁయి వికిలదు గె?” మెన పుసితికయ్, జా
“తెదిద్లికయ్” మెన సంగిలి. 9 పేతురు జాక, “తుమ్ దొగుతెర కుట
కెర అబదుద్ మ్ సంగిలిసి, పబుచి ఆతమ్క కొంకడిల్ రితి జతయ్ మెన
బిసుస్ నాయ్ గె? ఆదె! సూను! తుచొ మునుస్ద్ క రోవిలస అనెన్
ఉటట్ జెతికయ్ అవాడ్ జెతయ్. అయ్ లె, తుచి పీనుమ్ ఉకుక్ల
వయన తుక కి మెసెన్ రోవుక గెచుచ్ల” మెన సంగిలన్. 10 సంగిల్
బేగి,జా కిజోచి చటెట్ సేడమొర గెలి. ఉబెడల్ గేర్ తెడిజా కెర,జాక,
‘జా కిమొర అసెస్’ మెన దెక కెర, జాక ఉకుక్ల వయన మెసెన్ గెచచ్,
మునుస్స్ చిసొడిజాకరోవిల. 11జాదీసిజరుగ్ జలిస్ చిరిసొ,యేసుక
నంపజలసచి సంగుమ్ చ ఎతిక్జిని, సూనల్ అనెన్మానుస్ల్ ఎతిక్జిని,
దేముడుయేసుచి ఆతమ్సెకిచి రిసొ బియఁ గెల.

12 జేఁవ్ బారజిన్ జోచ బారికుల్ చి అతిత్ పబు ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలెల్ల
కమొజరుగ్ కెరయ్ లన్. జేఁవ్పొదులె, జేఁవ్ రోజుక దేముడుచి గుడితె
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పూరుగ్ మ్ చొచి సొలొమోను నావ్ తిలి పేడె సబ కెరుక అలవాట్ జా
తిల. 13 వేర మానుస్ల్ జోవయింతెన్ ఒతత్ బెదుక బియఁ గెల, గని
పెజల్ ఎతిక్జిన్ జోవయింక ఒగగ్ర్ గవురుమ్ దెకిత్ తిల. 14 అగెగ్చి
కంట,అనెన్మునుస్బోదల్ ఒగగ్ర్ జిన్, తేర్ బోదల్ ఒగగ్ర్ జిన్, ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ పబుక పూరి నంపజా గెల. 15పెజల్ అనెన్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె,
పేతురు జోవయించి వాటు జవుస్ అయ్ లె, “ఎకిక్ జోవయించి నీడ
అమ్ క సగుమ్ జిన్ క లయుస్, జవుస్” మెన, జొరొజ్ తిల జోవయించ
మానుస్ల్ క వయన,మంచల్ తె జవుస్, అంతురొన్తె జవుస్,వాటులె
నిజవ దిల. 16 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె
తెంతొ కి ఒగగ్ర్ జిన్ జాఁ కెర, జోవయించ జొరొజ్ తిల మానుస్ల్ క,
బూతుమ్దెరల్మానుస్ల్ క, కడఆనల్,చిజేఁవ్ఎతిక్జిన్ కిచెంగిల్జల.

బారికుల్ క దెర జేల్ తె గలిలిసి
17ఎతిక్కవెలొల్ పూజరి,మాతుమ్,జోవయింతెన్తిలసఎతిక్జిని,

సదూద్ కయుయ్లు మెల పండితుల్; యేసుచ బారికుల్ చి ఉపిప్రి పూరి
గోస జా బార్ జా, 18 జోవయింక దెర, మాములుమ్ జేల్ తె గలిల.
19 గని, జా రాతి, పబుచొ దూత ఎకిక్లొ జేల్ తెచ కెవిడ్వొ ఉగుడ
కెర, బారికుల్ క విడద్ల్ కెర బార్ కెరల్న్. చి జోవయింక, 20 “తుమ్
దేముడుచి గుడితె గెచచ్ పెస, నెడిమి టీఁవొజ, పబుతె దొరుక్ జతి
పరలోకుమ్ తె బెదితి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా జితి రచచ్నచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ పెజల్ క పూరి బోదన కెర” మెన, దేముడుచ దూత
ఆడ దా సంగిలన్. 21 దూతచి కోడు సూన కెర, జేఁవ్ పెందలె ఉజిడి
జలి పొది, దేముడుచి గుడితె పెస, బోదన కెరుక దెరల్. దేముడుచి
గుడితె బారికుల్ పెస బోదన కెరె తిలి మదెనె, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి,
జోవయింతెన్ బెదిలస, జోవయింక ‘విడద్ల్ జా అసిత్’ మెన నేన కెర,
‘సబ కెరుమ’ మెన ఇసాయేలుల సబతె వెసితస ఎతిక్జిన్ క బుకారా
కెర, బారికుల్ క కడ ఆన్ తి రిసొ, జోవయించ జమానుల్ క జేల్ తె
తెదయ్ ల. 22 జేఁవ్ జేలితె పాఁవిలె, కెవిడ్వొ ఉగిడెల్, జేఁవ్ బారికుల్
ఒతత్ నాయ్, చి వెలెల్ల మానుస్ల్ తె అనెన్ బుల జా సంగిల. 23 “అమ్
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జేల్ తె గెలమ్, చి ఒతత్ పాఁవిలె, జేల్ తెచ కెవిడ్వొ సంజె తెంతొ డిటుట్ మ్
డంక అసిత్. చి అమ్ చ జమానుల్ కెవిడ్వొ సరిగా రకితె తిల, గని అమ్
కెవిడ్వొఉగిడెల్,తెడికోయినాయ్”మెనసంగిల. 24సంగిలె,దేముడుచి
గుడిచొ ఎజొమానిచి వెలెల్ల పూజరుల్ సూన, పూరి ఆచారిమ్ జా,
“ఇనెన్చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్? అపెప్అనెన్ కిచొచ్జరుగ్ జయెదె?” మెన,బమమ్
జల.

25 తెదొడి కో గే జేఁవ్ వెలొల్ మానుస్ల్ తె జాఁ కెర, “తుమ్
జేల్ తె గలిలస దేముడుచి గుడితె టీఁవొజ పెజల్ క సికడత్తి” మెన
సంగిల. 26 సంగితికయ్, దేముడుచి గుడిచ జమానుల్ చ ఎజొమాని,
జోవయించ జమానుల్ తెన్ గెచచ్, బారికుల్ క దేముడుచి గుడి తెంతొ
బార్ కెరల్. గనిజోవయింక కిచొచ్ దెబబ్ల్ పెటిత్ నాయ్,అలల్ర్ కెరుకమెన
చడిత్ కి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘జోవయింక అలల్ర్ కెరెల్ పెజల్ అమ్ క
పతల్ గలమార గెలుల’మెన బియఁ గెల.

27 జలె, బారికుల్ క దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ కెర, జోవయించి
సబ కెరి గేర్ తె కడన, సబ కెరసచి మొకెమ్ టీఁవొ కెలచి ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి జేఁవ్ క పరిచచ్ కెరొల్ . 28 “ఈంజ జోచి నావ్ తెన్ తుమ్
పెజల్ క సికడుక జయె నాయ్, మెన తుమ్ క ఆడ దిలమ్, గని ఒండి
ఈంజయెరూసలేమ్ తెచమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్ సికడ అసుస్స్.
అనెన్, అమ్ క, ‘తుమిజోవయింకమారల్దు’మెన,జోమానుస్చి రిసొ
అమ్ కయ్ నింద కెర, అమ్ కయి జా పాపుమ్ వయడుక ఉచరసు”
మెన బారికుల్ క తీరుప్ సంగిల. 29 పేతురు, బారికుల్ ఎతిక్చి రిసొ
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, ఆమ్ కచి కోడు ముకిక్మ్ క సూన కెరుక
మెలె, మానుస్చి కోడు నాయ్, గని దేముడుచి కోడు. 30 తూమ్
యేసుక సిలువతె టీఁవడమారల్దు, గని అమ్ చపూరుగ్ ల్ చొ దేముడు
పబు జోక అనెన్ జియడొల్ .

31 “జలె, యేసుక అనెన్ జియడ, అమ్ చొ దేముడు కిచొచ్ కెరొల్
మెలె,జోకజోచి ఉజెతొ పకక్ వెసడ, ఇసాయేలుల్మెలయూదుల్ క,
‘జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ దుకుమ్జాములజోక నంపజా,జోవయించి
పాపుమ్ పుంచి జవుస్’ మెన, యేసుక, రచిచ్ంచుప కెరొసొ, ఏలుప
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కెరుస్ మెన, జోక గవురుమ్ కెర అసెస్. 32ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ ఆమ్
సాచుల్జాఅసుస్మ్. జోచికోడు రితి కెరసక దేముడు దిలిజోచిసుదిద్
తిలి ఆతమ్ కి సాచి జతయ్.”,మెన పేతురు సంగిలన్. 33జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ సూన ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా, జేఁవ్ బారికుల్ క మారుక కోర్ ప
జల.

గమలీయేల్ సంగిలి కొడొ
34 గమలీయేల్ మెలొ పరిసయుయ్డు ఎకిక్లొ ఒతత్ జేఁవ్ వెలెల్ల

మానుస్ల్ తె తిలొ. జో మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
జయెదె. జోక ఎతిక్జిని, ‘చెంగిల్మానుస్’మెనగవురుమ్ కెరుల. జో
మానుస్ టీఁవ, దేముడుచి గుడిచ జమానుల్ క, ‘ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ క
గడియ బార్ కెర తా’ మెన ఆడ దిలస్. 35బారికుల్ క బార్ కెరవ,
బెరతిలవెలెల్లమానుస్ల్ క గమలీయేల్ఇసిమెనసంగిలన్: “అమ్ చ
ఇసాయేలులుచ ఓ తుమ్ వెలెల్ల మానుస్ల్, జేఁవ్ మానుస్ల్ క తుమ్
కిచొచ్ కెరుక ఉచరె గే, జాగర తా. 36జా సుటుట్ జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ
ఏద కెర. జేఁవ్ పొదులె దూదా మెలొ ఎకిక్లొ ‘ఆఁవ్ వెలొల్ ’ మెన
సొంత గవురుమ్ సంగుక బులెత్ తిలొ, చి రమారమిచెతత్ర్ పుంజొజిన్
మానుస్ల్ జోవయింతెన్ బెదిల. గని మానుస్ జోక మారికయ్, జోచ
సిసుస్ల్ చెదురప్ జల, చి జా ఎతిక్ ఆరి పాడ్ జా గెలి. 37జాచి పడొత్ ,
పెజల్ లెకక్ కెరె తిల పొదులె, గలిలయపాంతుమ్ చొయూదా మెలొ
ఎకిక్లొ కి వెలొల్ మెనన, సగుమ్ జిన్ క సికడ సిసుస్ల్ కెరనొల్ . గని జో కి
మొర గెలొ, చిజోచ సిసుస్ల్ కి చెదురప్ జా గెల.

38 “జాకయ్, తుమ్ అపెప్ దెరల్ మానుస్ల్ చ రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ క ముల. తుకెల్ తా. కిచొచ్క మెలె,
ఈంజేఁవ్ కెరిసి, మానుస్ల్ ఉచరిల్సి రిత జలె, జాచి ఇసుట్ మ్ క పాడ్
జయెదె, చి ఆమ్ పిటట్వుక మెన కిచొచ్ కెరుక నాయ్. 39 గని ఏక్
వేల ఈంజేఁవ్ కెరిసి, దేముడు తియారిల్సి జలె, తుమ్ కెదిద్ సిచచ్ కెరెల్
కి, పిటట్వుక నెతురుస్. జాగరతా. ఈంజేఁవ్ కెరిసి దేముడు తియారిల్సి
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జలె,తూమ్అలల్ర్ కెరెల్,జోదేముడుక విరోదుమ్సుదల్ కిజసెత్”మెన,
జాగర సంగిలన్.

సిసుస్ల్ విడద్ల్ జలిసి
40జో గమలీయేల్ దసిస్ సంగితికయ్, వెలెల్ల మానుస్ల్ సూనల్, చి

బారికుల్ క అనెన్ బుకారా కెర, కొరడ్ల్ తెన్ పెట, “తుమ్యేసుచి నావ్
తెన్ కకక్ కిచొచ్ సికడుక జయెనాయ్”మెన ఆడదా, విడద్ల్ కెరల్.

41 బారికుల్, జలె, కిచొచ్ బుదిద్ తెన్ జా సబ కెరిల్స్ తెంతొ బార్
జల మెలె, ‘యేసుపబుచి నావ్ క గవురుమ్ కెరి రిసొ జోచి గవురుమ్
దెకయ్ లి రిసొ, అమ్ నిసాక్రుమ్ జంక జలెకి, జొయియ్ అమ్ క నిసాన
విలువ రితి దెక అసెస్ మెన అమ్ క పూరి సరద్’ మెన, సరద్ సేంతుమ్
తెన్ తిల. 42అనెన్, దేముడుచి గుడితె కి, గెరి కి, యేసుక, ‘జొయియ్
దొరుక్ జలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన, పెజల్ క రోజుక సికడుక
ములితి నాయ్.

6

నిసానల్ సతుత్ జిన్ సతిత్మ్ తిలమానుస్ల్
1జాపొదులె, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్యేసుక నంపజా,జోచ సిసుస్ల్

జా గెతె తిల. జోవయింతె తిల బీద సుదల్ ఎతిక్జిన్ క అనిన్మ్,
కిచొచ్ కిచొచ్ తోడు దెంక ఇసుట్ మ్ జలెకి, ఎతివాట్ జిన్ జా తిల, చి
దొరుక్ జలిసి ఎతిక్జిన్ క వంటుక నెతిరల్, చి “ఎబీబాస లటట్బెత్ రండెల్
మానుస్ల్ క సరిపుచుపజతిసిదెతతిగనిఅమ్ చకనాయ్”మెన, గీకు
బాస లటట్బత్స గోస కెరల్. 2జాకయ్, తెదొడి జేఁవ్ బారజిన్ యేసుచ
బారికుల్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, యేసుక నిదానుమ్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ క
బుకారాకెర, “ఆము కెదొద్డితెదొడిబీదసుదల్ కఅనిన్మ్వంటితెతంక
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జలె, *పబుచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరిసి పిటట్ గెచెచ్దె. పిటెల్ చెంగిల్
నాయ్. 3జాక కిచొచ్ కెరుకమెలె, ‘బీదసుదల్ క దెకుత్’మెన,తుమ్ చి
తెంతొ సతుత్ జిన్ క నిసాన, కీస మానుస్ల్ జేఁవ్ సతుత్ జిన్ తంక మెలె,
‘సరిగామానుస్ల్ జేఁవ్’మెన, ఎతిక్జిన్ కజానల్సజాతంక,చి పబుచి
ఆతమ్జోవయించిపెటిట్ జేఁవ్ చికామ్పూరి కెరి బుదిద్ తిలస జేఁవ్ తంక;
బుదిద్ సుదల్ జేఁవ్ తంక. దసస్మానుస్ల్ క తుమ్నిసాన,చిజాసేవచి
రిసొ అమ్జోవయింక అదికారుమ్ దెమ్ దె.

4 “ఆమ్, కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె, ఆము పారద్న కెరె తంక,
పబుచిసుబుమ్ కబుర్బోదన కెరెతంక”మెనబారజిన్సంగితికయ్,
5మొతుత్ మ్ నంపజలమానుస్ల్ జా కోడుక సరద్ జల, చి బీద సుదల్ క
దెకుక మెన కకక్ నిసానల్ మెలె, సెత్పను మెలొ ఎకిక్లొక; జో బలే
నముకుమ్ చొ, జోచి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పూరి కామ్
కెరి బుదిద్ జోక తయెదె. అనెన్ దస మానుస్ల్ తె కకక్ నిసానల్ మెలె,
పిలిప్, పొకొరుక, నీకానోరుక, తీమోనుక, పరెమ్నాస్ క, నీకానొరు, జలె,
జెరుమ్న్ క యూదుడు నెంజె, గని దేముడుక నంపజా, యూదుల్ చి
అలవాట్ తె బెదమారుస్ప కెరన తిలొ. జో దూరి తిలి అంతియొకయ
పటున్మ్ చొమానుస్. 6పెజల్ జేఁవ్ సతుత్ జిన్ క నిసానబారికుల్ తె కడ
ఆన్ తికయ్, జేఁవ్ పారద్న కెర జోవయించ బోడివొ చడ అదికారుమ్
దిల.
సెత్పనుక విరోదుమ్ సుదల్ గోస కెరిల్సి

7జేఁవ్ పొదులె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ దేముడు దిలియేసుచి
రిసొచిసుబుమ్కబుర్ సూననంపజల. జాయెరూసలేమ్పటున్మ్ తె
పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజల, చి దేముడుచ పూజరుల్ కి ఒగగ్ర్ జిన్
నంపజా నిదానుమ్ జల.
* 6:2 6:2 నెంజిలె ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. ‘సుబుమ్
కబుర్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి కోడు. జో పాపల్
చెమించుప కెరిస్ చిరిసొచి కబుర్. యేసుదొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలిస్ చి కబుర్. జో
అరిప్తుమ్జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదితిఅవ్ కాసుమ్
దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్.
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8పడొత్ సెత్పను, పబుచిఆతమ్జోచిపెటిట్ తిలి ఒగగ్ర్ పేమసెకిచి రిసొ,
పెజల్ తిలిస్ తె యేసుచి అదికారుమ్ దెకయ్ తి గురుచ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్
వెలొల్ కమొ కెరల్న్. 9 గని యూదుల్ తెచ సగుమ్ జిన్ ‘విడద్ల్ జలస’
మెన నావ్ తియనిల్ గుంపుచ జవుల. జోవయింక సొంత సబగేర్
తయెదె. జేఁవ్,పడొత్ లిబియదేసిమ్ చికురేనియుపటున్మ్ చ,ఐగుపు
దేసిమ్ చి అలెకస్ందియ పటున్మ్ చ, కిలికియ పదేసిమ్ చ, ఆసియా
పదేసిమ్ చ తెన్, కోపుమ్ జా, “తుచి బోదన తపుప్చి కిచొచ్గె” మెన,
సెత్పనుక ఆరి నింద కెరల్. 10 గని పబుచి ఆతమ్ సెత్పనుచి పెటిట్
సికడిత్కయ్,జోబోదన కెరిస్ తె బుదిద్ గాయ్నుమ్ ఒగగ్రి. చి జేఁవ్ కోపుమ్
జలస జీనుక నెత లాజ్ జల. 11జాకయ్ జేఁవ్ జోవయించి లాజ్ చి
రిసొచి గోసక గుటుట్ తెన్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, వేర మానుస్ల్ క తోడు
దెరన, “ ‘మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ చి రిసొ, చి
దేముడుచి రిసొ పెజల్ క కిచొచ్ కిచొచ్ సికడ, ఈంజొ సెత్పను మోసేక,
దేముడుక, దూసుప కెర అసెస్. ఆమ్ సొంత సూనల్మ్’ మెన తుమ్
సంగ”మెన జేఁవ్ తోడు దెరనల్ మానుస్ల్ క అబదుద్ మ్ సాచి సికడల్.

12 జేఁవ్ కోపుమ్ చ మానుస్ల్ దసిస్ పెజల్ క, వెలెల్ల మానుస్ల్ క,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ సికడత్స, సికడిత్కయ్, జేఁవ్
సెత్పనుతె జా కెర, జోక దెర, సబ వెసితసతె కడ ఆన, 13 అబదుద్ మ్
సాచి సంగితసక టీఁవొ కెల. “ఈంజొ మానుస్ కెదొద్డ్ తెదొడి ఈంజ
దేముడుచి గుడిచి రిసొ, మోసే పూరుగ్ మ్ చొ రెగిడిల్ ఆగన్ల్ చి రిసొ,
అబదుద్ మ్ సికడెత్ తతత్య్. 14 ఈంజొ సంగిలిన్ కిచొచ్ ఆఁవ్ సూన
అసుస్మ్ మెలె, ‘నజరేతు గఁవివ్చొయేసు, ఈంజ దేముడుచి గుడిక
పాడ్ కెర, మోసేచి అతిత్ దిల అమ్ చ అలవాటుల్ మారుస్ప కెరు’
మెన ఈంజొ సంగితె తతత్య్” మెన జేఁవ్మానుస్ల్ అబదుద్ మ్ సాచి
సంగిల.

15గని ఒతత్ సబతె వెసిలస ఎతిక్జిన్ సెత్పనుక చెంగిల్ దెకిలె,జోచి
మొకొమ్ కీసి జా అసెస్ మెలె, పరలోకుమ్ చొ దూతచిమొకొమ్ చి రితి
డీసిలి.
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7
సెత్పను సంగిలి బోదన

1 తెదొడి, “జేఁవ్ సంగిలి సాచి సతిత్మ్ గె?” మెన ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి సెత్పనుక పుసిలన్.

2 సెత్పను కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఓ బావుడుల్ , ఓ వెలెల్ల
మానుస్ల్, అంచి సాచి తుమ్ సూన. పూరుగ్ మ్, అమ్ చొ అబాహామ్
పూరుగ్ మ్ చొహారానుతె నే ఉటట్ గెతె అగెగ్,జోమెసొపొతమియతెజితె
తిలిపొది, గవురుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు జోక డీస కెర, 3 ‘తుయి
ఈంజ తుచి దేసిమ్ ముల, తుమ్ చ సొంత మానుస్ల్ క ముల, వేర
దేసిమిఉటట్ గో. *జాదేసిమిపాఁవితెఎదకవాటు దెకయ్ తెతయిందె’
మెన సంగితికయ్, 4 అమ్ చొ అబాహామ్ మెసొపొతమియ తిలి జా
కలీద్యుచి దేసిమ్ ముల దా ఉటట్ గెచచ్, హారాను దేసిమి గెచచ్ జితె
తిలొ. జో అబాహామ్ చొ అబొబ్సిమొర గెతికయ్, దేముడు జోక ఒతత్
తెంతొ తెదయ్ తికయ్, తూమ్ అపెప్ జితి దేసిమి ఉటట్ అయ్ లొ.†
5 గని జో ఇనెన్ జితె తిలి పొది, ఏక్ అడుగుచి ఎదిలి టాన్ క సొంత
మెనంతి రితి, జోక పబు సెలవ్ దెయె నాయ్. గని, అబాహామ్ క
‡సంతానుమ్తెదొడి నెంజిలె కి, దేముడు జోక, పడొత్ క ఈంజ దేసిమ్ చి
బుఁయితుచిసొంత ఆసిత్ తుకయ్దా గెలిందె. తుకయ్, చి తుచి పెటిట్
జెరిమ్తసక; తుచి సెకుమ్ చక; కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రితి దా గెలిందె
మెనజో పబు సంగిలన్.

6 “దేముడు జోవయింక అనెన్ కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, తుమ్ చి
సెకుమ్ తె పడొత్ క జెరిమ్తస ఏక్ కాలుమ్ క, చెతత్ర్ పుంజొ వెరుస్లు వేరె
దేసిమి సెమ తెన్ జితె తవుల, ఒతత్ గొతిమానుస్ల్ జా జివుల. 7 గని
జా కాలుమ్ క జేఁవ్ క ఏలుప కెరి దేసిమ్ చక ఆఁవ్ సిచచ్ కెరిందె. చి
సిచచ్ కెరెల్, తుమ్ చి సెకుమ్ చక ఒతత్ తెంతొ విడద్ల్ జా, బార్ జా ఇతత్ల్
ఉటట్ జా, జిఁయ అంక బకి కెరె తవుల మెన పబు వరుమ్ దా,§

* 7:3 7:3 ఆదికాండుమ్ 11:31, 12:1-3. † 7:4 7:4 ఆదికాండుమ్ 12:4-8.
‡ 7:5 7:5 ఆదికాండుమ్ 15:5, 7, 18, 17:8, 16-19. § 7:7 7:7 ఆదికాండుమ్
15:13-14.
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8 అబాహామ్ చి సెకుమ్ చ మునుస్బోదల్ ఎతిక్జిన్ జో దేముడుచ
మానుస్ల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనుక మెన అనెన్క్ *పమానుమ్
దిలొ.† జాకయ్, అబాహామ్ ఇసాస్కు జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ క జా గురు
కెరి సునన్తి కెర దిలొ. పడొత్ ఇసాస్కు యాకోబుక ‡పాయిలన్, చి
యాకోబు §పుతత్రుస్ల్ క పాయిలన్. జేఁవ్ బారజిన్ జలె, అమ్ చి
సెకుమ్ క తొలితొచ వెలెల్లమానుస్ల్ జల.

సెత్పను సంగిలియోసేపుచి కత
9 “జలె, జేఁవ్ బారజిన్ తె దెసుస్జిన్ అనన్సీంసి యోసేపు మెలొ

జోవయించొబావొస్ క గోస జా, జావాట్ అయ్ లచి ఐగుపు దేసిమ్ చొ
మానుస్ ఎకిక్లొతె *విక గెల. గని దేముడు జోక తోడు తా, 10జోసేడల్
సెమల్ఎతిక్తెంతొరచిచ్ంచుప కెరల్న్. చిఐగుపుదేసిమ్ చొపరోరానొ,
యోసేపుక దెక, చెంగిలొమానుస్, బుదిద్ తిలొసొ ఈంజొ” మెన, జోక
మెనిస్లన్, చి జోచి గెర్ తె ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ఒండి రాజిమ్ చి ఉపిప్రి కి,
‘ఏలుప కెరుస్’ మెన జోక వెలొల్ కెరొల్ . ఒతత్ రానొక పిటట్వయోసేపుక కో
వెలొల్ జతి నాయ్.

11 “జలె, †యోసేపు ఒతత్ ఏలుప కెరె తతికయ్, ఒండి ఐగుపు
దేసిమి, జోచ అనన్సీంసి తిలి కనాను దేసిమి కి కరు అయ్ లి. చి
ఎతిక్జిన్ గొపప్ సెమల్ జల, చి అమ్ చపూరుగ్ ల్ క కతిసి కేన్ కి దొరుక్
జయె నాయ్. 12 గని, ‘ఒతత్ ఐగుపు దేసిమి దాన్ తిఁయ అసిత్’
మెన అమ్ చొ యాకోబు పూరుగ్ మ్ చొ సూన తా, దాన్ గెనన్ ఆన్ తు
మెన, పుతత్రుల్ జల అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క ఒతత్ తెదయ్ లన్. 13దొయెయ్రి
తెదయ్ తికయ్, ఆఁవ్ తుమ్ చొ బావొది మెన యోసేపు జోవయింక
సంగిలన్. చి జా దీసి తెంతొ యోసేపుచి కుటుంబుమ్ చ మానుస్ల్
రానొ జలొ పరో రానొ తెన్ అలవాట్ జల, 14 చి అబొబ్సి జలొ

* 7:8 7:8ఆడ † 7:8 7:8ఆదికాండుమ్ 17:10-14. ‡ 7:8 7:8ఆదికాండుమ్
25:26. § 7:8 7:8 ఆదికాండుమ్ 35:22-26. * 7:9 7:9 ఆదికాండుమ్ 37
అదయ్యుమ్. † 7:11 7:11 ఆదికాండుమ్ 41-50 అదయ్యల్.
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యాకోబుక, జోచి కుటుంబుమ్ చ ఎతిక్క, గెర్ చ ఎతిక్క, ‘ఇతత్ల్ జా
కతు. జితు!’ మెన, యోసేపు సంగ తెదయ్ లన్. యాకోబుచి
కుటుంబుమ్ చ, గెర్ చ, కెతిత్జిన్ జవుల మెలె, డబబ్య్ పాఁచ్ జిన్.
15జలె, ‡యాకోబుజోచమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్తెన్ఐగుపుదేసిమిఉటట్
గెల. యాకోబు ఒతత్ జిఁయ, ఒతత్ మొరల్న్. జోచపుతత్రుల్ కి ఒతత్ జిఁయ
మొరల్, చి 16జోవయింతె కోమొరెల్, కనాను దేసిమ్ చి ‘సెకెము’ మెలి
జేఁవ్ అగెగ్ జితె తిలి బయిలు దేసిమ్ తె పీనుమ్ వయన, రోవిల. కేన్
మెసెన్ రోవిలమెలె,జాసుటుట్ వెండికాసుల్ క ‘హమోరు’మెలొఒతత్చొ
మానుస్తె అబాహామ్మెసుస్న్ గెన తిలొ. జయియ్మెసెన్ రోవిల.
మోసేచిమతెత్లి సెత్పను సంగిలిసి

17 “జలె, జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమి బస జా రమారమి చెతత్ర్ పుంజొ
వెరుస్ల్ జలి పొది, ‘ఐగుపుతె§ జేఁవ్ నే ఉటట్ గెతె అగెగ్ అబాహామ్ క
సంగ తిలి దేసిమి అనెన్ ఉటట్ గెతి సమయుమ్ జా అసెస్’ మెన
దేముడు దెకిలన్. జా సమయుమ్ జా అయ్ లి పొది, అమ్ చి
సెకుమ్ చజేఁవ్బారజిన్పుతత్రుస్ల్ చమానుస్ల్ కెతిత్జిన్జాతిలమెలె,
ఒగగ్ర్ జిన్ జా జెరమ్ అసిత్. 18జేఁవ్ దసిస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా గెతికయ్,
అగెగ్చ పరో మెల రానల్ మొరికయ్, నొవొ పరో ఏలుప కెరయ్. జో
యోసేపుక నేనొల్సొ, జోచ మానుస్ల్ క విరోదుమ్ జలొసొ. 19 జో
అమ్ చపూరుగ్ ల్ కమోసిమ్ కెరల్న్. కీసి మెలె, ‘జేఁవ్ జిలె ఒగగ్ర్ జిన్జా
అమ్ క జీనుల’మెన, ఎతిక్కమారుకమెన,జోవయించనొవర్జెరిమ్ల
బోదల్ క ‘దెరున్ సేడుత్ ’మెన, అబబ్దింసిచి అతిత్ పరో సెమ కెర దిలన్.

20 “జేఁవ్ పొదులె *మోసే జెరిమ్లన్. దేముడు జోక ఒగగ్ర్ పేమ
దెకిలన్,చితినిన్జొనొన్ ఎదజోవయించఅబబ్దింసి కీసి గే గెరిలుంకడ
పోసిల. 21 గని పడొత్ , జోక అనెన్ లుంకడుక నెత కెర, అబబ్దింసి బార్
కెరికయ్, పరోచి దువిసి జోక ఉకుక్ల గెరి నా, ‘సొంత పూతుత్ ’ మెలి
‡ 7:15 7:15 ఆదికాండుమ్ 46 అదయ్యుమ్. § 7:17 7:17 17చి ఉపిప్ర్ చి తతిత్
టాన్: నిరగ్మకాండుమ్,లేవీయకాండుమ్సంకాయ్కాండుము,దివ్తీయోపదేశకాండుము (నిరగ్
1). * 7:20 7:20 నిరగ్మకాండుమ్ 2:1-10.
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రితి దెక,జోకపోసిలి. 22జాపోస, ఐగుపు దేసిమ్ చ గాయ్నుమ్ ఎతిక్
పండితుల్ చిఅతిత్ సికడిల్,చివడిడ్లె,జోఒగగ్ర్ తెలివితెన్లటట్బెదె, కేన్
కామ్ కెరెల్ కి, తెలివి నిదానుమ్ కెరెదె.

†మోసేతపుప్ కెర బయిలు దేసిమిఉటట్ నిగిలిసి
23 “జలె, మోసేక దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ జలి పొది, ‘అంచ బావుడుల్

జల అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె గెచచ్ దెకిన్ దె’ మెన ఉచరల్న్. 24 జో
గెలన్, అనెన్, జోవయింతె ఎకిక్లొక ఐగుపు దేసిమ్ చొ ఎకిక్లొ పెటిల్సి
దెకిలన్. దెక, జో దెబబ్ల్ కయ్ లొసొక తోడు గెచచ్, దెబబ్ల్ పెటొల్ సొక
పెట మారల్న్. 25 దసిస్ కెర కిచొచ్ ఉచరొల్ మెలె, అంక లోకుమ్
కెరొల్ అమ్ చొ దేముడు జోచి అతిత్ అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరెదె” మెన
అమ్ చఇసాయేలులుఅరుద్ మ్ కెరనుల,మెనఉచరొల్ , గనిదసిస్ఉచరి
నాయ్. 26 అనెన్క్ దీసి, మోసే జా వాటు అయ్ లె, ఇసాయేలులు
దొగుల పెటట్పుటిట్ జా అసిత్ మెన దెక కెర, “సేంతుమ్ కెరయిందె”మెన
ఉచర పాసి జా, కిచొచ్ మెలొమెలె, “బావుడుల్ , తుమ్ ఎకిక్ సెకుమ్ చ
మానుస్ల్,తుమ్కిచొచ్కఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొజటిట్ జాఅసుస్స్?” మెన
పుసిలన్. 27పుసితికయ్, తపుప్ కెరొల్సొమోసేకసొడి పెలవదా కిచొచ్
మెలన్మెలె, తుయికొనొస్? అమ్ చిఉపిప్రి తుక అదికారుమ్నాయ్,
అమ్ క తీరుప్ కెరుక తుక సెకి నాయ్. 28కాలి జో ఐగుపుచొమానుస్క
తుయి పెట మారల్ దెబబ్ల్ అంకయ్ ఆజి పెటెత్ గె? మెన గగొగ్ ల్ జలొ.
29దసిస్ సంగితికయ్, ‘అంకమారుల’మెన,జాఐగుపు దేసిమితంక
బియఁ కెర,మోసేఉటట్ నిగ, దూరి తిలి బయిలు తిలిమిదాయ్ను మెలి
దేసిమి ఉటట్ గెచచ్, ఒతత్ జితె తిలన్. ఒతత్ తా, పెండిల్ జా దొగుల
పుతత్రుస్ల్ క పాయిలన్.

‡దేముడుమోసేక డీసిలిసి
† 7:22 7:23 23చిఉపిప్ర్ చి తతిత్ టాన్: నిరగ్మకాండుమ్ 2:11-22. ‡ 7:29 7:30
30చి ఉపిప్ర్ చి తతిత్ టాన్: నిరగ్మకాండుమ్ 2:23, 3 అదయ్యిమ్ ఎద.
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30 “అనెన్క్ దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ గెతికయ్, ఏక్ దీసి, మోసే జా
బయిలు టాన్ చి సీనాయి డొంగె తతికయ్, ఒతత్ మాములుమ్ కంటొ
రూకు అసెస్, రుకిక్ ఆగి లగుక దెరిల్. ఆగి లగితొ జా రూకు తెడి,
దేముడుచ దూత రితొ జామోసేక డీసిలన్. 31మోసే దెక, ఆచారిమ్
జలొ. సరిగా దెకుక మెన ఇదిల్ పాసి గెచుచ్క దెరెల్, కిచొచ్ సూనొల్ మెలె,
32 ‘ఆఁవ్ తుచపూరుగ్ ల్ చొదేముడు. ఆఁవ్,అబాహామ్ చి, ఇసాస్కుచి,
పడొత్ యాకోబుచి,దేముడు.’ మెనసంగ,దేముడుచిఅవాడ్అయ్ లి.
దసిస్ జతికయ్, మోసే బియఁ, అదుద్ ర్ జా, దెకుక దయిరిమ్ జలొ
నాయ్. 33తెదొడి, పబు జోక, ‘తుచ జోడుల్ కడను. తుయి టీఁవొ జలి
టాన్ ఒగగ్ర్ సుదిద్ అసెస్. 34జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమ్ చ అంచ పెజల్ క కెర
అలల్ర్ సెమల్ఆఁవ్ దెక అసిస్. జేఁవ్ ఏడిత్సి సూనఅసిస్,చిజోవయింక
విడద్ల్ కెర బార్ కెరయిందె మెన, ఆఁవ్ ఉత జా అసిస్. అపెప్, జే! జా
కామ్ చి రిసొఐగుపు దేసిమితుక అనెన్ తెదయిందె.’ మెనపబు జలొ
దేముడుమోసేక సంగిలన్.

35 “జో §మోసేక జోవయించ మానుస్ల్, ‘అమ్ చి ఉపిప్రి తుక
అదికారుమ్ నాయ్. అమ్ క తీరుప్ కెరుక తుక సెకి నాయ్’ మెన అగెగ్
సంగ తిల, గెద. గని జోవయింక ఏలుప కెరుక కి, జోవయింక విడద్ల్
కెర బార్ కెరుక కి మెన, రూక్ తె డీసిలొ దూత పోలిక జలొసొచి అతిత్
దేముడు జోకయి ఆడ దా తెదయ్ లొ. 36 పబుచి అదికారుమ్ తెడి
జోవయింక విడద్ల్ కెర, బార్ కెర, వాట్ దెకయ్ తె తిలి పొది, పబుచి
సెకి తెన్ పబు సంగిల కిచొచ్ కిచొచ్ వెలొల్ కమొ మోసే కెరల్న్. ఐగుపు
దేసిమ్ కనేములెత్ అగెగ్ కి,పడొత్ ‘ఎరన’సముదుమ్ తె,పడొత్ జేఁవ్పెజల్
ఎతిక్జిన్తెన్జేఁవ్దొనిన్ విసొవెరుస్ల్జాబయిలు దేసిమిబులెత్ తిలి
పొది కి.

37 “జలె, దేముడు అంకయ్ కీసి తెదయ్ లన్ గే, జోచ
కబురుల్ సూనయ్ తి రిసొ, జోచి కామ్ జరుగ్ కెరి రిసొ, తుమ్ చ
ఇసాయేలుల్ తెచొ అనెన్కొల్ క పడొత్ క తెదవ టీఁవొ కెరెదె” మెన అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ క సంగ తిలొసొజోమోసేయి. 38అమ్ చపూరుగ్ ల్ జల పెజల్

§ 7:35 7:35 నిరగ్మకాండుమ్ 5-14 అదయ్యల్.
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ఎతిక్ జటుట్ తెన్ జా బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది, దేముడుచొ
దూత *సీనాయిడొంగె అనెన్ డీస, మోసే తెన్ లటట్బల్న్. చి దూతక చి
అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క జో మోసే మదెనె జా, అమ్ క దెంక మెన దేముడు
సొంత రెగిడల్ ఆగన్ల్, జీవ్ దెత ఆగన్ల్,జోతె నఙనల్న్.

39 “గని అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ, జో సంగిలి కోడు సూనుక నెస కెర,
జోక దూరి కెరిల్ రితి జా, జేఁవ్ ముల దిలి †ఐగుపు దేసిమి తిలిస్ క
అనెన్ కోర్ ప జల, 40 అనెన్, మోసే డొంగె తెంతొ నే ఉత జెతె అగెగ్,
అహరోను మెలొ మోసేచొ అనొన్స్ తె గెచచ్ కెర, అమ్ క దేముడుల్ జా
అమ్ చి పురెతొ గెచచ్ అమ్ క వాటు దెకయ్ తి రిసొ, అమ్ క బొమమ్ల్
తెయార్ కెరు. అమ్ క ఐగుపుతెంతొ కడఆనొల్ జోమోసే కేనెఉటట్ గెచచ్
అసెస్ గే, ఆమ్ నేనుమ్ మెన పెజల్ సంగిల. 41 జేఁవ్ పొదులె కిచొచ్
కెరల్ మెలె, వసొస్ పిలల్చి రితిచి బొమమ్ ఏక్ తెయార్ కెర, జా బొమమ్క
జొకర బలి దిల, చి జేఁవ్ కెరిల్స్ చి రిసొ సరద్ కెరనల్. 42జాచి రిసొ,
జేఁవ్పొదుద్ క,జోనుక, సుకక్ల్ క జొకరి ఇసుట్ మ్ తిలె, దసస్చకజొకరు!
మెన దేముడు జోవయింక ముల, సిచచ్ దిలన్. దసిస్ జలిస్ చి రిసొ,
జోవయించ కబురుల్ రెగిడిల్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్.
ఓ ఇసాయేలుచి సెకుమ్ చ, తుమ్ బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది,

అంకయి గొరెల్ గట కండ బలి దెతె తిలదు గె? 43నాయ్.
‘దేముడుల్ ’ మెన వేరచక జొకరుక కోర్ ప జా, ‘మొలొల్ క’
దేముడు మెన, గుడి బంద జొకరల్దు. సుకొక్ గురు తిలొ
రొంపాయను మెలొసొక దేముడు మెన జొకరల్దు. దసస్చచ
బొమమ్ల్ కెర జొకరల్దు. తుమ్ దసిస్ కెరిల్ రిసొ, బబులోను
దేసిమి ఒతత్ల్ తొ తుమ్ సరద్ నెంతె తతి రితి, తుమ్ క ఒతత్చ
మానుస్ల్ ఏలుప కెరు మెన, జేఁవ్ కడ నెతుత్ , మెన సిచచ్
దెయిందె”

మెన దేముడు రెగడ్ సిచచ్ దిలన్.

* 7:38 7:38 నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20అదయ్యల్, 24:12, 31:18. † 7:39 7:39
నిరగ్మకాండుమ్ 32 అదయ్యిమ్.
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44 “జలె, జా బయిలు దేసిమి అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ బులెత్ తిలి
పొది ఇదిలిసి దేముడుచి గుడి తిలి రితి, టంబుగుడడ్క తెయార్ కెరిల్
దేముడుచి ‡గుడి ముకిక్మ్ క జోవయింతెన్ తిలి. ఇసి తెయార్
కెర” మెన దేముడు మోసేక కిచొచ్ సంగిలన్ గే, జో సంగిలి పోలిక,
జో సంగిల సామనుల్ క తెయార్ కెరల్. 45 ఒతత్ తెంతొ, మోసే §మొర
యెహోసువ మెలొసొ వెలొల్ జలి పొది, అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ బయిలు
దేసిమ్ క జీనఈంజదేసిమిఉటట్ అయ్ ల. *దేముడుతోడు తతికయ్,
ఒతత్ జితె తిల వేర వేర సెకుమ్ లుచ మానుస్ల్ క అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ
యుదుద్ మ్ కెర ఉదడ గెల. తెదొడి కి, అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ జా గుడి
వయ ఆనల్. †ఒతత్ తెంతొ, అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ దావీదు రానొ తిలి
ఎదక కి జయియ్ గుడితె దేముడుక బకి కెరె తిల. 46 జో దావీదుక
దేముడు పబు పేమ తిలొ, చియాకోబు బకి కెరె తిలొ దేముడు పబు
కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రితి దేముడుచి గుడి ఆఁవ్ జవుస్ బందిందె
మెనదావీదు ఆసజాఉచర తిలొ. 47దసొచొబందుక మెనజో పబు
సెలవ్ దెయె నాయ్, చి దావీదుచొ పుతుత్ సి ‡సొలొమోను రానొ జలి
పొది,జొయియ్ బందిలొ.

48 “గని, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు పబు కేనె
జితయ్మెలె,మానుస్ తెయార్ కెరల్ గుడితెతయెనాయ్. జోచి కబురుల్
సంగిలొపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ రితి;
49పరలోకుమ్ అంచి సిఙాసనుమ్. బూలోకుమ్ అంచ చటొట్ సుఁదితి

పొదొ. జాకయ్,అంచి విలువచి దేముడుచి గుడి తూమ్ కీసి
బందితె? అంచి రిసొ గేర్ బందిలె, ఎకిక్ ఒతత్ తయిందె గె?
50పరలోకుమ్ బూలోకుమ్ ఎతిక్ అఁవివ్ జెరమ్య్ లయ్,

మెన, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ అమ్ చొ పబు రెగడ్ అసెస్.” మెన
జోవయింక పరిచచ్ కెరల్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సెత్పను బుదిద్ సంగిలన్.
‡ 7:44 7:44 నిరగ్మకాండుమ్ 24:10-31 అదయ్యిమ్ ఎద. § 7:45 7:45
దివ్తీయోపదేశ 34 అదయ్యిమ్. * 7:45 7:45 యెహోసువ 1-6 అదయ్యల్.
† 7:45 7:45సమూయేలుదొనిన్చిపుసత్కుమ్ 7:1-17. ‡ 7:47 7:47రానల్మొదొల్
పుసత్కుమ్ 6 అదయ్యిమ్.
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51 “పడొత్ జోక పరిచచ్ కెర జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సెత్పను, తుమ్
రాడ్ జీవ్ చమానుస్ల్, దేముడు సంగిలి సుదిద్ గురుచి సునన్తి అమ్
కెరన అసుస్మ్ మెన తుమ్ సంగితసు, గని జా ఎతిక్ తుమ్ క కామ్ క
నెంజె. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి పెటిట్ సుదిద్ జసు నాయ్, తుమ్ చ కానొ
సూనుక నెసితి, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సికడిత్సి తుమ్ ఒపుప్స్
నాయ్. తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ కీసి పాపుమ్ కెరల్ గే, తూమ్ కి దసిస్.
52జేఁవ్ పొదులె, దేముడు కచి కచి అతిత్ కబురుల్ తెదయ్ లె, తుమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ జోవయింక అలల్ర్ కెరుక, జో తెదయ్ లసతె కకక్ నే పిటెత్.
పడొత్ , ‘పరలోకుమ్ చి పునిన్మ్ తిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెంక
అసెస్’మెనజోవయింతె కో సంగిల గే, జేఁవ్ తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చ జోక
మారుక. దసిస్ కి, జో కీసుత్ జెతికయ్, తుమి జోక నెస, గోస కెర, జోక
మార గెలదు. 53 ‘పెజల్ క సికడుత్ ’ మెన దేముడు దూతల్ చి అతిత్
తుమ్ కయ్ జోచ ఆగన్ల్ దిలన్, గని జోచ ఆగన్ల్ రితి తుమ్ ఇండుక
నెస, దసిస్ కెరల్దు”మెన అనెన్ సంగిలన్.

సెత్పనుక పతల్ గలమారిల్సి
54జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ ఈంజేఁవ్ కొడొ సూన, సెత్పనుచి ఉపిప్ర్ చి

జేఁవ్ చి కోపుమ్ క రకుక నెత కెర, దంతొ చపల్నల్. 55జో, మాతుమ్,
జోచి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ బెర తతికయ్, ఆగాసుమ్ పకక్
చెంగిల్ దెక, కిచొచ్ దెకిలన్ మెలె, దేముడుచి ఉజిడి దెకిలన్, చి జో
దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ యేసు టీఁవొజ దెకిలన్. 56జా దెక సెత్పను,
“ఆదె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి రితి దెకితసి మెలె, మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ టీఁవొజ
అసెస్.” మెన సంగిలన్. 57 జో దసిస్ సంగితికయ్, జోవయించి
కోపుమ్ చి ఒరస్ దా, జేఁవ్ చి కంగొడ్ డంకన, జటుట్ తెన్ జోచిఉపిప్రి నిగ
జాజోక దెరల్. 58జోక పటున్మ్ తెంతొ పెలవ దాబార్ కెర,జోక పతల్
గల మారుక దెరల్. సాచి సంగ తిలస జోక పతల్ గలిలిస్ తె బెదిల.
పతల్గలుకమెన,జేఁవ్ చఉపిప్ర్ చపాలల్ కడన కెర,సావులుమెలొ
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ఉబెడొ ఎకిక్లొచి చటెట్ తిల. 59 జేఁవ్ మానుస్ల్ పతల్ గల మారె
తతికయ్, సెత్పను ఇసి మెన పారద్న కెరల్న్. “పబు జలొ ఓ యేసు,
అంచి జీవు తూయితుచితె కడ నే”మెన కెర, 60మొగల్ టెక, గటిట్ఙ
అవాడ్ తెన్ ఒరస్ దా అనెన్, “పబువ, ఈంజేఁవ్ అపెప్ కెరి పాపుమ్
ఇనెన్యింక చెమించుప కెరు!” మెనపారద్న కెరమొర గెలన్.

8
1 సెత్పను మొరిల్స్ తె సావులు తిలన్. ‘మొరుస్’ మెన జో కి ఒపప్న

తిలొ.
నంపజలస చెదురప్ జా వేరతె ఉటట్ గెలిసి
జలె,జాదీసితెంతొ,యెరూసలేమ్పటున్మ్ తెయేసుకనంపజలస

మొతుత్ మ్ క నంపనెంజిల యూదుల్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుక దెరల్.
అలల్ర్ కెర జోవయింక ఉదడిత్కయ్, నంపజలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ చెదురప్
జల. చెదురప్ జా ఒండి యూదయ పదేసిమి చి సమరయ పదేసిమి
గెల. యేసుచబారికుల్,మాతుమ్,యెరూసలేమ్ తెతాఁ గెల.

2జా మదెనె, పబుక సతిత్మ్ తిల యూదుల్ సగుమ్ జిన్ సెత్పనుక
రోవిల, ఏడుకులు జా ఒగగ్ర్ దుకుమ్ తెన్ రోవిల.

నంపజలసక సావులు ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరె తిలిసి
3 సావులు, మాతుమ్, యెరూసలేమ్ తె కీసుత్ క నంపజలసచి

సంగుమ్ క పాడ్ కెరుక ఉచర, జోవయింక ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్
కెరుక దెరల్న్. జోవయించ గెరల్ ఎతిక్తె గెచచ్, పెస, జోవయించ
మునుస్బోదల్ క తేర్ బోదల్ క, ఎతిక్క దెర, జేల్ తె గలయ్ లన్.

4చెదురప్ జలయేసుపబుక నంపజలస, జలె, కిచొచ్ కెరె తిలమెలె,
జోచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తెతా బులెత్ తిల.

5 తెదొడి బారజిన్ బారికుల్ తె తిలొ పిలిప్ మెలొసొ, సమరయ
పదేసిమ్ చిపటున్మ్ఏక్ తెగెచచ్,యేసుకీసుత్ , ‘దొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప
కెరొసొజొయియ్’మెన పెజల్ క బోదన కెరె తిలన్. 6ఒతత్చ పెజల్ జోచి
బోదనసూనల్,అనెన్,జోచిఅతిత్ జరుగ్ జలయేసుపబుచినావ్తెన్వెలొల్
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కమొ దెక, ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ ఎకిక్ పేమజా, జో సంగిలి బోదనక నంప
కెర,యేసుక నంపజా గెల.

7 కీస కమొ పిలిప్ చి అతిత్ జరుగ్ జల మెలె, బూతల్ క పబుచి నావ్
తెన్ ఉదడెల్, జేఁవ్ బూతల్ ఓరుస్ప జంక నెత కెర, గటిట్ఙ ఒరస్ దా,
పూరిఉటట్ గెల. పడొత్ ఉటుట్ క నెతిరల్మానుస్ల్,సొటట్ మానుస్ల్,చెంగిల్
జల. 8జాకయ్జాఒండి పటున్మ్ తె ఎతిక్జిన్ సరద్ జల.

9 ఏక్ పటున్మ్ తె సీమోను నావ్ తిలొ మానుస్ జా. జో అగెగ్, జా
పటున్మ్ తె,మంతుమ్ కెరస కిచొచ్ కిచొచ్మాయచగారెడుల్ కెరె తిలన్.
కిచొచ్ కిచొచ్వెలొల్ కమొకెర, ‘ఆఁవ్వెలొల్ ’మెనన,సమరయపదేసిమ్ చ
ఎతిక్జిన్ క ఆచారిమ్ కెరెదె. 10 జోచ కమొ దెక, “దేముడుచి వెలిల్
సెకి తిలొసొఈంజొ”మెన,బాలవెలొల్ జాపాంతుమ్ చ ఎతిక్జిన్జోక
నంపజాతిల. 11కిచొచ్కజోకదసిస్నంపజామోసిమ్జాతిలమెలె,జో
ఒగగ్ర్ వెరుస్లు సయ్ తాన్ చ దస కమొ కెర కెర జోవయింక ఆచారిమ్
కెరె తిలన్.

12గని, దేముడుచి *రాజిమ్ చిరిసొ,యేసుకీసుత్ చి †అదికారుమ్ చి
రిసొ, పిలిప్ పెజల్ క బోదన కెరె తతికయ్, జోచ కొడొక నంపజా గెచచ్
కెర,తేర్ బోదల్ కిమునుస్బోదల్ కి,బాపిత్సుమ్నఙనల్. 13సయ్ తాన్ చ
కమొ కెరొ జో సీమోను కి నంపజా, బాపిత్సుమ్ నఙన, పిలిప్ చి పటిట్
బులుక దెరల్న్, అనెన్,యేసుపబుచి అదికారుమ్ తెన్ కెరల్ వెలొల్ కమొ,
జొరొజ్ల్ బాదల్ జల మానుస్ల్ చెంగిల్ జలిసి దెక దెక, జో కి బలే
ఆచారిమ్ జలొ.
పేతురుయోహానులుక సమరయతె తెదయ్ లిసి

14జలె, సమరయచమానుస్ల్ దేముడు దిలియేసుపబుచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజాఅసిత్ మెనయెరూసలేమ్ తెచబారజిన్
* 8:12 8:12 ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్’మెలె, 1జోవయింకనంపజల
మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప కెరిసి, 2 జోవయించి ఆతమ్సెకి ఈంజ లోకుమ్ తె కామ్ కెరిసి,
3 ఈంజ ఉగుమ్ మారుస్ప జలె జో ఎదారుద్ మ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప కెరిసి, చి 4
పరలోకుమ్ తెజో ఏలుప కెరిసి. † 8:12 8:12 నెంజిలె ‘నావ్’.
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బారికుల్ సూన కెర, ‘జోవయింతె గెచచ్ దెకుత్’ మెన, పేతురుక చి
యోహానుక తెదయ్ ల.

15జేఁవ్దొగులఒతత్ పాఁవ కెర,నంపజలసక ‘దేముడుచిసుదిద్ తిలి
ఆతమ్ జేఁవ్ చి పెటిట్ దొరుక్ జవుస్’ మెన పారద్న కెరల్. 16 కిచొచ్క మెలె,
తెదొడి ఎద ఎకిక్ యేసుపబుచి నావ్ తెన్ పానితె బాపిత్సుమ్ నఙన
తిల. జోచి ఆతమ్చి నావ్ తెన్ నేతయ్, చి ఆతమ్సెకి జేఁవ్ క దొరుక్ జంక
నేతయ్. 17జలె, తెదొడి పేతురు చియోహాను జేఁవ్ నంపజల పెజల్
ఎతిక్జిన్ ఎకెక్కల్క బోడి చడిల, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి
జోవయింక దొరుక్ జలి.

18 జలె, ‘యేసుచ బారికుల్ బోడి చడెల్గిన, నంపజల మానుస్ల్ క
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దొరుక్ జతయ్’ మెన మంతుమ్ కెరె
తిలొ సీమోను దెక కెర, 19 “అంక కి జా సెకి దా, డబుబ్ల్ దెయిందె.
ఆఁవ్ కి కకక్ బోడి చడిందె గే, జోక కి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి
దొరుక్ జలి రితి, జా సెకి అంక దా” మెన పేతురుక చి యోహానుక
సీమోను సంగిలన్. 20 సంగితికయ్, పేతురు, జోక “ ‘డబుబ్ల్ దిలె
దేముడు దెతి జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి వరుమ్ గెనుక జయెదె’ మెన
తుయి ఉచరిల్ రిసొ, తుచి డబుబ్ల్ తుచి తెన్ నాసెనుమ్ తె గెసుస్!
21 తుచి పెటిట్ దేముడు తెన్ సతిత్మ్ జంక నాయ్, చి జోచి ఈంజ
కామ్ తె తుయి బెదుక జయె నాయ్. 22 తుయి ఉచరిల్ వెలిల్ ఈంజ
పాపుమ్ చెమించుప జంక తుయి కోర్ ప జతసి జలె, జోచి దయ
తిలె తుక రచిచ్ంచుప కెరుస్ మెన, తుయి కెరిల్ గార్ కామ్ ముల దా,
పెటిట్ పూరి దుకుమ్ జా జోక పారద్న కెర సంగు. జో కిచొచ్ కెరెదె గే
జోచి దయ. 23 సయ్ తాన్ చ పాపుమ్ బుదిద్ అపెప్క తుచి పెటిట్ ఏలుప
కెరయ్, అపెప్క తుచి పెటిట్ ఆసల్ గోసల్ అసిత్ మెన ఆఁవ్ దెకితసి”
మెన పేతురు సీమోనుక సంగిలన్. 24 జలె, సీమోను బియఁ గెచచ్
కిచొచ్మెనబతిమాలప్జాసంగిలన్మెలె, “తుయిసంగిలిసిచచ్అంచి
ఉపీప్ర్ నే జెతు మెన తుమి పబుక పారద్న కెరు.” మెన సంగిలన్.

25పేతురు, యోహాను, జలె, యేసుపబుచి రిసొసాచి సంగ, జోచి
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సుబుమ్ కబుర్ సూనవ కెర, ఒతత్ తెంతొ అనెన్ బార్ జా, సమరయచ
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ గఁవివ్లె గెచచ్, బుల బుల, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ
బోదన కెరె తా,యెరూసలేమ్ తె అనెన్ పాఁవ అయ్ ల.

పిలిప్ ఐతియొపీయు దేసిమ్ చొమానుస్క బోదన కెరిల్సి
26మదెనె, పబుచొ దూత ఎకిక్లొ పిలిప్ తె జా కెర, “తుయి ఉటట్

ఇనెన్ తెంతొ బార్ జా, దచెచ్న పకక్చి వటెట్ , మెలెయెరూసలేమ్ తెంతొ
గాజా పటున్మ్ ఎదపాఁవితి వటెట్ గో”మెన సంగిలన్.

27 పిలిప్ సూన, బార్ జా, జా వటెట్ గెలన్. జా వటెట్ గెతె
తతికయ్, ఐతియొపీయు దేసిమ్ చొ ఆండెరొజావాట్ జెతె అసెస్. జో
ఐతియొపీయు దేసిమ్ చి ‘కందాకె’ మెలి రానిచొ ఆదికారి, డబుబ్ల్
దెకితొ ఆదికారి జా అసెస్. దేముడుక బకి కెరుక మెన, జో
యెరూసలేమ్ తెజాతిలొ. 28అపెప్అనెన్జోచిసొంతదేసిమిఉటట్ గెతె
అసెస్. జోచి రదుమ్ తె వెసతా, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ సదు కెరె అసెస్.

29 జలె, పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ చి ఆతమ్తె, “తుయి దెకితి రదుమ్ క
పాసి గెచచ్ దెకు” మెన సంగితికయ్, 30 పిలిప్ జా రదుమ్ తెచొ నిగ
గెచచ్,యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్సి పుసత్కుమ్ జో సదు కెరిసి
సూన కెర,జోక, “తుయి సదు కెరిసి తుక అరుద్ మ్ జెతయ్ గె?” మెన
పుసిలన్. 31“కోజవుస్అంక అరుద్ మ్ సంగిలెకయ్అంక కీస్అరుద్ మ్
జయెదె?” మెనజో సంగిలన్, చి ‘అరుద్ మ్ సంగుస్’ మెన, రదుమ్ తె
పిలిప్ క వెగడ వెసడల్న్.

32 దేముడుచి కేన్ కోడు జో సదు కెరె తిలొ మెలె, “మెండక కండ
బలి కెరి రిసొ ఉదడ నెతిత్ రితి జోక ఆనల్, నెంజిలె రోమల్ కతయ్ తి
మొకెమ్ మెండపిలల్ కీసి జమ్ న తయెదె గె దసిస్ ఈంజొ కి చోండి డంకన
తుకెల్ తయెదె. 33 ఇనెన్చి విలువ కడల్, చి ఇనెన్చి రిసొ సరిగా తీరుప్
జతి రితి ఒపిప్తి నాయ్. ఇనెన్క ‘బోదల్పాయ్ లన్’మెన కీసి సంగుక
జయెదె? ఇనెన్క ఈంజ బూలోకుమ్ తె జేఁవ్మారల్!”
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34జోఆండెరొ, పిలిప్ క కిచొచ్ మెనపుసిలన్మెలె, “దేముడు పబుచ
కబురుల్ సంగితొ జో పూరుగ్ మ్ చొ కచి రిసొ ఇసి సంగితయ్? జోచి
సొంతచి రిసొ గే, కేన్ జవుస్ వేర మానుస్చి రిసొ గె?” మెన
పుసితికయ్, 35పిలిప్చోండిపుటట్వ,జోఆండెరొసదు కెరెతిలికోడుచి
అరుద్ మ్ తొలితొ సంగ, యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్ జోక
బోదన కెరల్న్.
ఆండెరొబాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి

36 తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల వటెట్ గెతె తా పాని గాడు ఏక్ దెకిల.
దెక, “ఆదె, పాని! ఆఁవ్ బాపిత్సుమ్ నఙనుక కిచొచ్ అడుడ్ కిచొచ్గె,
నాయ్ గద?” మెన జో ఆండెరొ సరద్ జా సంగిలన్. 37 ‡పిలిప్
జోక “తుయి యేసుపబుక పెటిట్ పూరి నంపజలది మెలె, బాపిత్సుమ్
నఙనుక జయెదె.” మెన సంగితికయ్, “యేసుకీసుత్ దేముడు పబుచొ
పుతుత్ సి, §జలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె మెన ఆఁవ్
నంపజతసి.” మెన ఆండెరొ సంగిలన్.

38 తెదొడి రదుమ్ క జో టీఁవొ కెర, పిలిప్ ఆండెరొ దొగుల ఉత
పానితె ఉతిరల్, చిజో ఆండెరొక పిలిప్బాపిత్సుమ్ దిలన్.

39తెదొడి, జేఁవ్పానితెతెంతొఅనెన్బార్ జతికయ్, *పబుచి ఆతమ్
పిలిప్ క దెర నిలన్, చి ఆండెరొ జోక అనెన్ నే దెకిలన్. జో ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ తెన్సొంత దేసిమిఉటట్ గెలన్.

40 పిలిప్ ఒతత్ తెంతొ అజోతు మెలి పటున్మ్ తె డీసిలన్. ఒతత్
డీస కెర బార్ జా, ఉతత్ర పకక్ గెతి వటెట్ గెచచ్ గెచచ్, ఎతిక్ పటన్లె
గఁవివ్లెపబుచిసుబుమ్కబుర్సూనవసూనవ, సరియపటున్మ్ తె
పాఁవిలన్.
‡ 8:37 8:37 గీకుబాసతెన్ఈంజమతెత్లితొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 37 నంబర్ చి
కోడు తయెనాయ్. § 8:37 8:37జలొ…రచిచ్ంచుప కెరొసొచికోడు దసేస్ తయెనాయ్,
గనిజాఅరుద్ మ్ ఒతత్ తయెదె. * 8:39 8:39 ‘పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ క దెర నిలన్’ నెంజిలె
జో మంతిచి పెటిట్ పబుచి ఆతమ్ బెరికయ్, జో దెతి సెకివరుమ్ జోవయింక దొరుక్ జలి, చి
పబుచి దూత పిలిప్ క కడ నిలన్, చి….
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9
యేసుక నంపజలసక సావులు అలల్ర్ కెరె తిలిసి

1 సెత్పనుక మారిల్స్ తె తెదొడి బెద తిలొ సావులు, ఈంజ మదెనె
కిచొచ్ కెరె తిలొ మెలె, యేసుపబుక నంపజా జోవయించ *సిసుస్ల్
జలసక ‘మారిందె’ మెన బియడెత్ తిలొ. జలె, కిచొచ్ కెరొల్ మెలె,
యెరూసలేమ్ తె ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె గెచచ్ కెర, 2 “దమసుక్
పటున్మ్ తెచ అమ్ చ యూదుల్ చ సబ గెరల్ చ అదికారుల్ క ఆఁవ్
దెకయ్ తి రిసొ అంక ఉతల్ దె, చి ఆఁవ్ ఒతత్ గెచచ్, ‘రచచ్న వాటు
యేసుయి’ మెన జోవయింక నంపజలసక చజిలె, జేఁవ్ తేర్ బోదల్
జలెకి, మునుస్బోదల్ జలెకి, జోవయింక దెర బంద, ఇతత్ల్ అమ్ చి
యెరూసలేమ్ తెసిచచ్ కెరుకమెన కడఆనిందె”మెనసెలవ్సంగిలన్.

3 జలె, సావులు పయానుమ్ గెతె తా దమసుక్ పటున్మ్ క పాసి
అయ్ లి పొది, ఓదె, ఆగాసుమ్ తెంతొ అంకి అందర్ కెర ఉజిడి జోచి
సుటుట్ నంత జా అడుడ్ కెరిల్. 4చి జో బుఁయెయ్ సేడ నిజ తిలి పొది ఏక్
అవాడ్, “ఓ సావులు, సావులు, అంక కిచొచ్క సిచచ్ల్ అలల్ర్ కెరసి?”
మెన సంగిలిసి సూనల్న్. 5 బియఁ గెచచ్, “తుయి కో, పబు?” మెన
జోపుసిలన్, చి “తుయి గోస కెరొయేసు, ఆఁవ్. 6అలెల్, తుయ్ ఉటట్
ఈంజ పటున్మ్ తె గెచచ్ పెసు, చి ఒతత్ తెంతొ తుయి కిచొచ్ కెరుక అసెస్
గే, తుక సూనయిందె”మెనయేసు సంగిలన్.

7సావుల్తెన్బెదపయానుమ్కెరెతిలమానుస్ల్,జలె,జాఅవాడ్
సూనల్, గని కకక్ నే దెక, కిచొచ్ మెనుక నెత కెర, టకుక్న జా తిల.
8సావులు, మాతుమ్, బుఁయి తెంతొ ఉటట్ , టీఁవొజ, అంకివొ ఉగిడెల్,
కిచొచ్ దెకుక నెతిరొల్ . జాకయ్ జేఁవ్ జోక ఆతు దెర, దమసుక్ పటున్మ్
తెడి ఇండవ నిల. 9ఒతత్ తిరతి, కిచొచ్ నే కతె, కిచొచ్ నే పితె చువెవ్ తా
గుడిడ్ జా తిలొ.

* 9:1 9:1మతత్యి,మారుక్, లూకా చియోహానుతె ‘సిసుస్ల్’మెన ఒగగ్ర్ సుటుల్ సంగిలె
యేసుచ బారజిన్ సిసుల్ కయి సంగితతి, గని ఈంజ కోడుతెచి రితి, కో జోవయింక నంపజా
జోవయింక నిదానుమ్ ఇండుల గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క ‘జోవయించ సిసుస్ల్’మెనుక జయెదె.
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అననీయక పబు సావుల్ తె తెదయ్ లిసి
10 జలె, జా దమసుక్ పటున్మ్ తె యేసుక నంపజలొ నిదానుమ్

తిలొ సిసుస్డు ఎకిక్లొ తిలొ. జోచి నావ్ అననీయ. జలె, యేసు
సివన్తె జోక డీస కెర, జోచి నావ్ దెరికయ్, జో “అసిస్, పబు” మెన
జబాబ్ దిలన్, 11 పబు జోక, “తుయి ఉటట్ , సోగ మెలి వీది గో,
చి యూదా మెలొ ఎకిక్లొచి గెరి గెచచ్, ‘తారుస్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లొ
సావులుమెలొసొతెన్ దసుస్ల్ జయిందె’మెనసంగు. జోజాగెరితా
పారద్న కెరె అసెస్. 12జోపారద్న కెరె తతికయ్, జోక కిచొచ్ సివన్ దెకవ
అసిస్ మెలె, అననీయ మెలొ ఎకిక్లొ జో సావులు తిలి గెరి జా కెర,
పెస,జోక ‘అనెన్ దెకుస్’మెనజోచిబోడి చడెదెమెన, ఆఁవ్ సావుల్ క
సివన్ దెకవ అసిస్”మెన పబు జో అననీయక సంగిలన్.

13 గని అననీయ బియఁ కెర, “జోమానుస్చి రిసొ ఒగగ్ర్ జిన్ సంగ
అసిత్,యెరూసలేమ్ తెతిలతుచయ్సుదిద్ తిలమానుస్ల్ కజోఎదివాట్
అలల్ర్ కెర అసెస్. 14 జో ఇతత్ల్ అయ్ లె, తుచి నావ్ దెరస ఎతిక్క
దెర, బందుక మెన ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ జోక సెలవ్ దా అసిత్” మెన
సంగిలన్.

15 గని పబు జోక, “ఒతత్ గో, ‘యూదుల్ నెంజిల వేర దేసిమ్ చ
మానుస్ల్ క, రానల్ క, ఇసాయేలుల్ క కి, అంచి నావ్ తెన్ అంచి రిసొ
సాచి జవుస్’ మెన ఆఁవ్ జోక నిసాన అసిస్. 16 జో కి అంచి నావ్
అంచి కామ్ చి రిసొ ఎతిత్వాట్ అలల్ర్ బాదల్ సేడెదె. జోక జా ఎతిక్
దెకయిందె”మెన పబు జబాబ్ దిలన్.

17పబు దసిస్ సంగితికయ్,అననీయబార్జాగెచచ్, పబు సంగిలొ
గెరి పెస, సావుల్ క బోడి చడ, “ఓ సావులు బావొ, తుయి వటెట్ జెతె
తతికయ్ తుక డీసిలొ యేసు తుక ‘దెకుస్’ మెన, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ తుచి పెటిట్ తతి వరుమ్తుక దొరుక్ జవుస్మెనఅంక ఇనెన్
తెదవ అసెస్” మెన అననీయ సంగిలన్. 18 సంగిల్ బేగి, సావుల్ చ
అంకివొ తెంతొ పొరల్ రితస కుసిడల్, చి జోచ అంకివొ అనెన్ డీసిల.
తెదొడిజో ఉటట్ ,బాపిత్సుమ్ నఙన, 19అనిన్మ్ కెర, అనెన్ సతుత్ జలొ.
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ఒతత్ తెంతొ, సావులు జా దమసుక్ పటున్మ్ తె యేసుక నంపజల
సిసుస్ల్తెన్సగుమ్దీసల్తాఁగెలొ, 20చిబేగిజోవయించసబగెరలె
యేసుచి రిసొ కిచొచ్ సాచి సంగితె తిలన్ మెలె, “నిజుమి, అమ్ చొ
దేముడుచొఎకిక్లొపుతుత్ స్దొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ,జో”మెన
సాచి సంగిత్ తిలన్. 21సావులుక, ‘జో ఇసి సాచి సంగితయ్’ మెన
సూన, ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జా, “యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పబుచి
నావ్ దెరస ఎతిక్జిన్ క అగెగ్ అలల్ర్ కెరె తిలొసొ ఈంజొ, నెంజె గే?
ఇనెన్చ నంపజలసక ఎతిక్క వెలెల్లపూజరుల్ చి తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరవుక
మెనదెరబందుకఉచర, ఇతత్ల్అయ్ లొ”మెనకిచొచ్ఉచరుక గే నేన
గెల. 22 జలె, సావుల్ క రోజుక పబు అనెన్ సెకి దిలొ, చి దమసుక్తె
జితె తిల యూదుల్ చ సబతె జో బోదన కెర కెర, యేసుక, ‘నిజుమి
దొరుక్ జలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జో’ మెన తెలివి తెన్ రుజుజ్ ల్
బెదయ్ తె తిలొ, చి నంపనెంజిలయూదుల్ కిచొచ్ జబాబ్ దెంక గే నేన
గెల.

సావుల్ కమారుక మెనయూదుల్ కుట ఉచరల్
23 ఒగగ్ర్ దీసల్ గెతికయ్, సావుల్ క మారుక మెన యూదుల్ చ

వెలెల్ల మానుస్ల్ కుట ఉచరల్, 24 గని జేఁవ్ కుట ఉచరిల్స్ చి రిసొ
సావులు సూనొల్ . జోకమారుక మెన రోజుక అందరెమెదెద్నె పటున్మ్ చ
గుమమ్లె మానుస్ల్ రకితె తవుల, చి రిసొ, 25జోచ సిసుస్ల్ కిచొచ్ కెరల్
మెలె,ఏక్ దీసిఅందరెజోకబొడొవదా,పటున్మ్ చిడోంక్తిలికోటతెచి
గదితె వెగడ దా, ఏక్ గంపతె వెసడ దా, కిటిక్వాట్ వాలివొ తెన్ కోట
ఒతత్ల్ తొఉతవ దిల, చి ఉటట్ నిగిలొ.

26 జలె, సావులు, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పాఁవ జా, పబుచ
ఒతత్చ సిసుస్ల్ తెన్ బెదుక ఉచరొల్ , గని జోవయింక “నిజుమి,
మారుస్ప జా పబుచొ సిసుస్డు జా అసెస్” మెన నంప కెరి నాయ్, చి
బియఁ గెల. 27 గని బరన్బామెలొసొసావుల్ క తోడు జా, బారికుల్ తె
కడ ఆన కెర, సావులు వటెట్ గెతె తిలి పొది పబుక దెకిలిసి, పబు జో
తెన్లటట్బిల్సి,పడొత్ దమసుక్తెసావులు దయిరిమ్తెన్యేసుచినావ్
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తెన్ బోదన కెరిల్సి ఎతిక్చి రిసొ బరన్బా బారికుల్ క సాచి సంగిలన్.
28జాకయ్ జా దీసి తెంతొ యెరూసలేమ్ తెచ పబుచ జేఁవ్ బారికుల్
జోక సరద్ తెన్ బెదవనల్, చి జోవయింతెన్ తా, రోజుక 29 పబుచి నావ్
తెన్దయిరిమ్తెన్బోదన కెరెతిలన్. పడొత్ ,యేసుకనేనంపజలగీకు
బాసలటట్బెత్ యూదుల్ క పబుచిసాచిసావులుసంగితెతిలన్. రుజుజ్ ల్
బెదయ్ తెతిలన్, గని జేఁవ్జోకమారుక కోర్ పజాతిల. 30జోక జేఁవ్
మారుకకోర్ పజలిస్ చిరిసొసిసుస్ల్మెన కెర,జోక సరియపటున్మ్
ఎదక బొడొవ దాఁ కెర, ఓడతె వెగడ, జో జెరిమ్లి తారుస్ పటున్మ్ తె
తెదవ దిల.

31జలె, సావులు నంపజామారుస్ప జలిస్ చి రిసొ, జేఁవ్ పొదులె,
ఒండి యూదయ పదేసిమి, గలిలయ పాంతుమ్ తె చి సమరయ
పదేసిమ్ తె యేసుక నంపజలసక కో అలల్ర్ కెరి నాయ్, చి అనెన్
డిటుట్ మ్ జల. పబుక బియఁ సతిత్మ్ ఇండితెతిల,చిదేముడుచి సుదిద్
తిలిఆతమ్జోవయింక దయిరిమ్కెరెతిలి,చిఅనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్నంపజా,
జోవయింతెన్ బెదిల.

32జేఁవ్ పొదులె, పేతురు ఒండి బులెత్ తా, నంపజలస ఎతిక్జిన్ క
దెకితె తిలొ, చి లుదద్ మెలి ఏక్ పటున్మ్ తె పబుచయ్ జలమానుస్ల్
జితె తిలిస్ తె జో తెన్ అయ్ లొ. 33 ఐనెయ మెలొ ఎకిక్లొ అసెస్.
జో ఉటుట్ క, కదుల్ జంక నెత కెర, అటుట్ వెరుస్ల్ అంతురొన్తె ఎంగడ్
అసెస్. 34 పేతురు, జలె, జోక దెక, “ఓ ఐనెయ, యేసుకీసుత్ తుక
చెంగిల్ కెరయ్. ఉటట్ ,తుచిఅంతురొన్చెంగిల్ కెరను”మెనసంగిలన్.
సంగిలి బేగి,జోచెంగిల్ జా ఉటొల్ .

35జో చెంగిల్ జలిసి, లుదద్ పటున్మ్ చ జా సారోను పాంతుమ్ చ
ఎతిక్జిన్ దెక,జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక నంపజామారుస్ప జల.

36 జలె, యొపేప్ మెలి పటున్మ్ తె తబితా, నెంజిలె దొరాక్ మెలి
నావ్ చి తేర్ బోద యేసుక సిసుస్డిన్ జా అసెస్. జా కీసి మానుస్ మెలె,
మానుస్ల్ క ఒగగ్ర్ పేమ దెకితె తయెదె, బీద సుదల్ క ఒగగ్ర్ తోడు కెరె
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తయెదె. 37 ఏక్ దీసి, జొరొజ్ సేడ మొర గెలి. జాక దోవ కెర సుబుమ్
కెర, గెర్ చి అంతసుత్ మ్ చి గదితె పీనుమ్ నిజడ దిల.

38యొపేప్ మెలి జా మానుస్ మొరిల్ పటున్మ్ క పేతురు తిలి లుదద్
పటున్మ్ దూరి నాయ్, చి పేతురుక ‘ఒతత్ అసెస్’ మెన సిసుస్ల్ సూన
తా, “బే బేగి జె” మెన దొగులచి అతిత్ సంగ తెదయ్ ల. 39 పేతురు
బేగి ఉటట్ ,జోవయింతెన్ గెలన్. జాగెరిజోపాఁవిలె,జోకజాఉపిప్రిచి
గదితె బొడొవ దిల. ఒతత్ జా పటున్మ్ చ రండెల్ మానుస్ల్ బెర అసిత్.
జేఁవ్ పేతురుచి సుటుట్ నంత టీఁవ ఏడ ఏడ, జా మొర గెలి దొరాక్
చెంగిల్ తిలి పొది ‘బీద సుదల్’ మెన, జోవయింక తున తిల పాలల్
ఎతిక్ పేతురుక దెకయ్ ల.

40 పేతురు, జలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బార్ కెరవ దా, మొగల్ టెక
పబుకపారద్న కెరల్న్. తెదొడి,పీనుమ్ క దెకిత్రితిపసుల, “ఓతబితా,
ఉటుట్ !” మెన జాక సంగిలన్. సంగితికయ్, అంకివొ ఉగిడిల్, చి
పేతురుక దెక, వెసిలి. 41పేతురు జాక ఆతు దెర టీఁవడొల్ , చి రండెల్
మానుస్ల్ క చి పబుచయ్జలఒతత్ తిలఅనెన్మానుస్ల్ క బుకారా కెర,
‘జీవ్జా అసెస్’మెన దెకయ్ లన్.

42జా ఒండియొపేప్ పాంతుమ్ తెచమానుస్ల్ జేఁవ్ చి రిసొ సూనల్,
చి జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక నంపజల. 43 పడొత్ పేతురు ఒతత్
చమొపికయ్ తొసీమోనుమెలొఎకిక్లొచి గెరి ఒగగ్ర్ దీసల్తా గెలన్.

10
కొరేన్లీక పబు సివన్తె కబుర్ తెదయ్ లిసి

1 సరియ పటున్మ్ తె కొరేన్లీ మెలొమానుస్ ఎకిక్లొ తిలొ. రోమ్
దేసిమ్ చి జమానుల్ తెచి ఇటలీ మెలి జటుచొ *పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ ,జో. 2 కీసొమానుస్ మెలె,జోయూదుడు నెంజిలె కి, దేముడుక
బియఁ,నిదానుమ్తెన్ఎకిక్జోకయిబకికెరెతిలొ. జోకయిపారద్న కెరె

* 10:1 10:1పుంజెక్ సయ్ నుయ్మ్మానుస్ల్ క అదికారి
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తిలొచియూదుల్ చ బీద సుదల్ క చెంగిల్ దెక దరుమ్మ్ దెతె తయెదె.
జోచి గెర్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ కి దసిస్ తిల.

3 ఏక్ దీసి, రమారమి తినిన్ గంటల్ మెదెద్నె, పబు దెకయ్ లి సివన్
ఏక్దెకిలన్. కిచొచ్మెనజాసివన్తెసొసుట్ మ్దెకిలన్మెలె,దేముడుచొ
దూత ఎకిక్లొ జా గెరి పెస, జోక, “ఓ కొరేన్లీ” మెన బుకారికయ్,
4 కొరేన్లీ అదుద్ ర్ జా దెక, “పబువ, ఈంజ కిచొచ్?” మెన పుసిలన్,
చి దూత జోక “తుచ పారద్నల్ సూన, బీద సుదల్ క తుయి దరుమ్మ్
దిలిస్ దేముడు దెక, సరద్ జా అసెస్. 5తుయి అపెప్ కిచొచ్ కెరుక అసెస్
మెలె,యొపేప్పటున్మ్ తెమానుస్ల్ క కబుర్ తెదవు,చిపేతురుమెలొ
సీమోనుక ఇతత్ల్ కడ ఆను. 6 జోక ఒతత్ కేనె చజుక మెలె, చమొ
పికయ్ తొ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొతె తయెదె. జోచొ గేరు సముదుమ్
సొడి తయెదె”మెన దూత సంగ ఉటట్ గెలన్.

7కబుర్ సంగిలొజోదూతఉటట్ గెతికయ్,కొరేన్లీదొగులజోచగోతు
మానుస్ల్ క,చిదేముడుక నిదానుమ్ చొజోచితెడితిలొజమానుసుదొ
ఎకిక్లొక బుకారా కెర, 8 దూత డీసిలిసి సంగిలిసి ఎతిక్ జోవయింక
సంగ కెర,యొపేప్తెజోవయింక కబుర్ తెదయ్ లన్.

పేతురుక పబు దెకయ్ లి సివన్
9 అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్ మానుస్ల్ కొరేన్లీ తెంతొ పయానుమ్ జెతె

తాయొపేప్క పాసి జా గెతికయ్, పేతురు ఒతత్ గెరి తా, పారద్న కెరుక
మెన, రమారమి మెదెద్నె ఒరెన్ వెగిలొ. 10 ఒతత్ పారద్న కెరె తిలె, జోక
చూ కెరిల్. ‘కిచొచ్గె కతిసి కావలె’ మెన కబుర్ తెదయ్ తికయ్, ఎటొట్ చ
మానుస్ల్ తెయార్ కెరె తతికయ్, పబుతె పేతురుచి మెనుస్పూరితా,
పబు దెకయ్ లి సివన్ ఏక్ పేతురు దెకిలన్. 11 కిచొచ్ దెకిలొ మెలె,
పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి, చి ఏక్ వెలిల్ తెర జాచ చెతత్ర్ కోనల్ తె దెరయ్
జా, బుఁయెయ్ ఉత జెతె అసెస్. 12జా తెరచి ఉపిప్రి కిచొచ్ బెర అసెస్
మెలె, బూలోకుమ్ చ ఎతిక్ రకల్ జంతువుల్, సొముమ్ల్, అయివొ,
ఆగాసుమ్ చ పిటట్లు. 13అనెన్, “ఓ పేతురు, ఉటట్ , కండ, పోడు కా”
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మెనఏక్అవాడ్అయ్ లిసిపేతురు సూనొల్ . 14గనిజో, “నాయ్,పబు.
నెంజె. ఆఁవ్ జెరిమ్ల్ తెంతొ కిచొచ్ గార్ చి ఆఁవ్ కెఁయయ్ కయి నాయ్”
మెన పబుక సంగిలన్, 15 జలె, అనెన్క్ సుటుట్ పబుచి జా అవాడ్ చి
జోచి తెన్ ఉంకయిలన్. కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె, “ ‘సుదిద్ అసెస్.
కంక జయెదె’మెన కిచొచ్చి రిసొదేముడు సంగ అసెస్ గే,జాకతూయి
‘గారు’ మెన సంగు నాయ్” మెన సంగిలన్. 16తివెవ్రి ఇసి జలి, చి
పరలోకుమ్ తెజా ఎతిక్ అనెన్ ఉకిక్ల్ జలి.

17 జలె, “ఆఁవ్ దెకిలి సివన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్?” మెన, పేతురు
కిచొచ్. ఉచరుక గే నేన తతికయ్, ఏదె, కొరేన్లీ తెదయ్ ల మానుస్ల్,
“సీమోనుచొ గేరు కేన్ గేరు?” మెన పుస సూన తా, ఒతత్ గుముమ్మె
టీఁవొజ తిల. 18 “పేతురు మెలొ సీమోను ఇనెన్ జితె అసెస్ గె?” మెన
కేక్ గల.

19పేతురు, జలె, ‘సివన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్?’ మెన ఉచరె తతికయ్,
పబుచి ఆతమ్ జోక, “ఈందె, తీగల్ మానుస్ల్ తుక చజితతి. 20తుయి
ఉటట్ ఉత గో, చి తుక కేనె కడ నెవుల గే, అనామ్నుమ్ నెంతె
జోవయింతెన్ బెద గో. ఆఁవివ్ జోవయింక తెదవ అసిస్” మెన
సంగిలన్.

21జాకయ్ పేతురు జేఁవ్ మానుస్ల్ తె ఉత జా, “తుమ్ చజితొసొ
అఁవివ్. కిచొచ్క జా అసుస్స్?” మెన పుసిలన్. 22 జేఁవ్, “కొరేన్లీ
మెలొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ మానుస్ అమ్ క తెదవ అసెస్. జో
దేముడుక బితొసొ, సతిత్మ్ తిలొసొ. తుమ్ చ యూదుల్ ఎతిక్జిన్
జోక, చెంగిలొ మానుస్ జో, మెన సంగితతి. జోక, జలె, దేముడుచొ
దూత ఎకిక్లొ డీస కెర, పేతురుక బుకారవన్, చి జో కిచొచ్ సంగెదె గే
తుయిసూను,మెనసంగితికయ్,తుక కడనెతిరిసొఅమ్ కజోతెదవ
అసెస్” మెన జేఁవ్ తీగల్ పేతురుక సంగిల. తెదొడి “అనిన్మ్ కా కెర,
అజిక ఇనెన్ నిద తా” మెన పేతురు గెరి బుకారా, జేఁవ్ క మరియాద
కెరల్న్.

పేతురు కొరేన్లీతె గెలిసి
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23 అనెన్క్ దీసి పెందలె ఉటట్ , పేతురు, జేఁవ్ తీగల్ తెన్, చి
యొపేప్తెచ పబుక నంపజల అనెన్ సొవువ్జీన్ తెన్, కొరేన్లీతె గెచుచ్క
బార్ జల. 24 అనెన్క్ దీసి సరియ పటున్మ్ తె పాఁవ, పటున్మ్ తె
పెసిలె, కొరేన్లీ జోవయింక రకితె తా. ‘పేతురు కిచొచ్ మెనెదె గే
సూన్ తు’మెన,జోవయించమానుస్ల్ క,జోచగోతుల్ ఎతిక్క బుకారా
కెర తెయార్జాఅసిత్.

25 జలె, పేతురు జోచి గెరి పాఁవితికయ్, కొరేన్లీ దసుస్ల్ జా జోచి
చటెట్ సెరున్ సేడ జొకరల్న్. 26 గని పేతురు జోక ఉటట్వ కెర, “తుయి
టీఁవొజ, ఆఁవ్ కి తుచి రితొమానుస్” మెన, జో తెన్ అనెన్ లటట్బెత్ తా,
27 గేర్ తెడి పెసిలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ ఒతత్ బెర అసిత్. 28జలె, పేతురు
జోవయింక తెదొడి, “ఆమ్ యూదుల్, జలె, యూదుల్ నెంజిలసచ
గెరలె పెసుక జలె,యూదుల్ నెంజిలస తెన్ బెదుక జలె,అమ్ క గారు
మెన తుమ్ జానుస్. గని, ఆఁవ్ కిచొచ్ గారు మెనుక జయె నాయ్,
కకక్ నిసాక్రుమ్దెకుక జయెనాయ్,మెనదేముడు అంక అపెప్ దెకవ
అసెస్. 29జాక, తుమ్ సంగ తెదయ్ తికయ్, కిచొచ్ అనామ్నుమ్ నెంతె
అయ్ లయ్. జలె, కిచొచ్చి రిసొ అంక బుకారా అసుస్స్?” మెన
పుసిలన్.

30 కొరేన్లీ కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఎదిలి వేలయ్, అపెప్క
చెతత్ర్ పొదుల్ జయెదె, ఆఁవ్ తినిన్ గంటల్ మెదెద్నె గెరి పారద్న కెరె
తతికయ్,చొకిక్ల ఉజిడ్ తిలపాలల్ గలన తిలొ ఎకిక్లొ అంచిపురె
టీఁవొజ, అంక, 31 ‘ఓ కొరేన్లీ, తుయి పారద్న కెరె తతిసి దేముడు
సూన అసెస్. తుయి బీద సుదల్ క దరుమ్మ్ దెతె తతిసి దెక అసెస్.
32 జాకయ్, యొపేప్ పటున్మ్ తె, చమొ పికయ్ తొ సీమోను మెలొ
ఎకిక్లొ సముదుమ్సొడి జితయ్. జోచి గెరి గెచచ్, ఒతత్ తిలొ పేతురు
మెలొ సీమోనుచి రిసొ పుసుతు మెన మానుస్ల్ క కబుర్ తెదవు.’
మెన అంక జో దేముడుచొ దూత సంగిలన్. 33 సంగిల్ బేగి, తుచితె
కబుర్ తెదయ్ లయ్, చి తుయి తుచి దయక అయ్ లది. అలెల్, సంగు
మెన పబు తుక కిచొచ్ ఆడ దాఁ అసెస్ గే, జా సూనుక మెన అమ్
ఎతిక్జిన్ దేముడుచి నావ్ తెన్ బెర అసుస్మ్”.
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34 పేతురు చోండి పుటట్వ కిచొచ్ మెన తెదొడి బోదన కెరల్న్ మెలె,
“దేముడుతేడల్దెకెనాయ్మెనఆఁవ్అపెప్సికఅసిస్. 35కేన్దేసిమి
కోజోకబితతి,జోచికోడ్ రితి కెరతి గే,జోవయింక తేడల్ నే దెకితె,జో
‘అంచయ్మానుస్ల్’మెన చెంగిల్ దెకితయ్మెన అపెప్ దెక అసిస్.

36 “జలె, ఇసాయేలులు మెల ఆమ్ యూదుల్ తె దేముడు
తెదయ్ లి కబుర్ తుమ్ జానుస్. యేసుకీసుత్ చి తెడి పాపుమ్ గెతి
వాటు దొరుక్ జలి, చి దేముడుక మానుస్ల్ క అడుడ్ నాయ్ గే, చి
సేంతుమ్దొరుక్ జలిమెలికబుర్జా,జోయేసుయిఎతిక్క †పబుయి.
37జలె, తుమ్ కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ దుకుమ్జాబాపిత్సుమ్ నఙన,మెన
యోహాను బోదన కెర కెర పాపుమ్ గెతి గురుక బాపిత్సుమ్ దెతె తిలి
తెంతొ, గలిలయ పాంతుమ్ తె మొదొల్ జా అమ్యూదుల్ చి ఒండి
యూదయపదేసిమిజాసుబుమ్ కబుర్ సూనయ్జాఅసెస్. 38మెలె,
నజరేతు గఁవివ్ వడడ్ తిలొ యేసుక ‘ఈంజొయి అమ్ చొ పేమ తిలొ
పుతుత్ ,ఈంజొయిదొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనదేముడుజోచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి గురు దెకవ సెకి అదికారుమ్ దిలిసి జానుస్. పడొత్ ,
దేముడు జోవయించి పెటిట్ తిలి రిసొ, మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకితె తా,
సయ్ తాన్అలల్ర్ కెరల్స ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ కెరెతాయేసు బులెత్ తిలిసి
తుమ్జానుస్.

39 “అమ్ యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్ కి, అమ్ చి యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె కి, జో యేసు కెరిల్సి ఎతిక్క అమ్ సాచి జా అసుస్మ్.
గని జోక సిలువతె ‡టీఁవొ కెర మారల్. 40 దేముడు అబొబ్సి తిరత్ క
జోక అనెన్ జియడ, జో అనెన్ జిలిస్ క మానుస్ల్ రుజుజ్ దెకిత్ రితి
డీసయ్ లన్. 41 కకక్ డీసిలొ మెలె, ఎతిక్జిన్ పెజల్ క నాయ్, గని
జో దేముడు నిసానల్ ఆమ్ §సాచుల్ కయి డీసిలన్. జో జీవ్ జా ఉటిల్
పడొత్ ,జోతెన్ సగుమ్ సుటుల్ అనిన్మ్ కయ్ లమ్. 42జలె, అమ్ క డీస
కెర, పెజల్ ఎతిక్క అంచి రిసొ బోదన కెర, జితసక మొరల్సక ఆకర్
† 10:36 10:36 ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ తిలొసొ, ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ. ‡ 10:39
10:39 మతత్యి 27:32. § 10:41 10:41 మతత్యి 28, మారుక్ 16, లూకా 24,
యోహాను 20, 21 అదయ్యల్.
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దీసిక అఁవివ్ తీరుప్ కెరుక మెన దేముడు అబొబ్ అదికారుమ్దాఅసెస్.
సంగ మెన, జోచి రిసొ ఆమ్ సాచి జంక మెన, జోయేసుయి అమ్ క
ఆడ దాఁ అసెస్. 43 జోచి రిసొ కో జోక నంపజవుల గే, జోచి నావ్
తెన్ జోవయించ పాపల్ కచితుమ్ చెమించుప జవుల మెన కబుర్
తెదయ్ లస ఎతిక్జిన్సాచి జతతి”మెన పేతురు బోదన కెరల్న్.

44పేతురు దసిస్ బోదన కెరె తతికయ్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జా కోడు సూనల్స ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ బెరిల్.

45 పడొత్ యూదుల్ చి గురు తిలి సునన్తి కెరంతి ఆగన్ నంప కెర,
పేతురు తెన్ జా తిల, పబుక నంపజల మానుస్ల్ ఆచారిమ్ జల.
యూదుల్నెంజిలజేఁవ్అనెన్మానుస్ల్ చిపెటిట్ కిదేముడుచిసుదిద్ తిలి
ఆతమ్ పబు సువ దిలిస్ చి రిసొ. 46జాసువ దిలిస్ క కిచొచ్ గురు దెకిల
మెలె, జేఁవ్ మానుస్ల్ జేఁవ్ నే సికిల బాసల్ తెన్ లటట్బ, దేముడుచి
గవురుమ్ సంగితె తిల. దసిస్ జతికయ్, పేతురు, 47 “అమ్ క జా
సుటుట్ జరుగ్ జలి రితి, ఇనెన్చి పెటిట్ కి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
దొరుక్ జా అసెస్. జాకయ్ ఇనెన్క అమ్ బాపిత్సుమ్ దెంక కిచొచ్ అడుడ్
నాయ్. కో ‘పోని’మెనుకబెదెనాయ్”మెనసంగ, 48“జేఁవ్ఎతిక్జిన్
యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్బాపిత్సుమ్ నఙన్ తు”మెన ఆడ దిలన్.
ఒతత్ తెంతొ “సగుమ్ దీసల్ ఇనెన్ తా” మెన పేతురుక బతిమాలప్

జా సంగిల.
11

యూదుల్ నెంజిల సుదల్ రచిచ్ంచుప జలిస్
1యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ కి *యేసుచి రిసొచిసుబుమ్ కబుర్

సూన నంపజా మారుస్ప జా అసిత్ మెన, సిసుస్ల్ తెన్ యూదయ
పదేసిమ్ చి నంపజలస ఎతిక్జిన్ సూనల్. 2 జలె, సగుమ్ దీసల్
గెతికయ్,పేతురుయెరూసలేమ్ తెఉటట్ అయ్ లన్. యేసుకనంపజల
ఒతత్చ మానుస్ల్, యూదుల్ పేతురుక జేఁవ్ గోల కెరల్. 3 “ఆమ్
* 11:1 11:1మెలె, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. 6:7, 8:14
దెక.
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యూదుల్ చి గురుచి సునన్తి నే కెరనల్సచ గెరలె కిచొచ్క గెలది?
జోవయింతెన్ కిచొచ్క అనిన్మ్ కయ్ లది?” మెన గోల కెరల్. 4 గోల
కెరికయ్, జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ వరస్ తెన్ పేతురు సంగిలన్. 5 “ఆఁవ్
యొపేప్ పటున్మ్ తె తా పారద్న కెరె తిలయ్. పారద్న కెరె తా, పబుతె
అంచి మెనుస్ పూరి తతికయ్, పబు దెకయ్ లి సివన్ ఏక్ దెకిలయ్.
జా సివన్తె, వెలిల్ తెర రితిసి జేఁవ్ చ చెతత్ర్ కోనల్ తె దెరయ్ జా,
పరలోకుమ్తెంతొఉతజెతెఅసెస్. అంచిపాసిఉతఅయ్ లి. 6ఆఁవ్
సరిగా దెకిలయ్, పోసత్ మంద, డొంగుర్ చ జంతువుల్, అయివొ గట,
ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ జా తెరచి ఉపిప్రి అసిత్.

7 “పడొత్ ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్య్, ‘ఓ పేతురు, ఉటట్ , కండ
పోడ కా.’ మెన సంగిలిసి సూనల్య్. 8 గని, ‘నెంజె, పబు. ఆఁవ్
జెరిమ్లితెంతొ కిచొచ్గార్ చిఆఁవ్ కెఁయయ్ కయినాయ్’మెనసంగిలయ్.
9 సంగితికయ్, పరలోకుమ్ తెంతొ జా అవాడ్ అనెన్క్ సుటుట్ లటట్బ,
కిచొచ్ మెన జబాబ్ దిలన్ మెలె, ‘సుదిద్ అసెస్. కంక జయెదె’ మెన,
కిచొచ్చి రిసొ దేముడు సంగెదె గే, జాక తూయి గారు మెనుక జయె
నాయ్మెనసంగిలన్. 10తివెవ్ర్ ఇసిజలి,చిపరలోకుమ్ తెజాఎతిక్
అనెన్ ఉకిక్ల్ జలి. 11 ఉకిక్ల్ జలి బేగి, సరియ పటున్మ్ తెంతొ
అయ్ లమునుస్బోదల్ తీగల్ ఆమ్ తిలి గెరి పాఁవ అయ్ ల.

12 “జోవయింతెన్ బెద గోమెన పబుచి ఆతమ్ అంక ఆడ దెతికయ్,
జోవయింక తేడ నే దెకితె, బెద గెలయ్. అమ్ చి తెన్ బెద అయ్ ల
సొవువ్జీన్ పబుక నంపజలస కి, అంచి తెన్ గెల, చి యూదుడు
నెంజిలొ జో కొరేన్లీచొ గెరి పెసిలమ్. 13 పబుచొ దూత జా దీసి జోచి
గెరి టీఁవ సంగ తిలిసి అమ్ క కొరేన్లీ సంగిలన్. దూత సంగ తిలిసి
కిచొచ్ మెలె, ‘జెవుసు’ మెన సీమోను పేతురుక కబుర్ తెదవు. జో
యొపేప్తె అసెస్. 14జోఅయ్ లె, అంచి ఏక్ కబుర్ తుమ్ క సూనఎదె.
జా కోడు సూన నంపజలె, తూయి, తుమ్ చి గేర్ చ మానుస్ల్, సేవ
కెరస, ఎతిక్జిన్, పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జసెత్, మెన జోక దూత
సంగ తిలన్.
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15“పబుచిసుబుమ్కబుర్ఆఁవ్సంగుకదెరికయ్,ఆమ్సిసుస్ల్ క
చి అమ్ చి తెన్ నంపజల యూదుల్ క జా సుటుట్ జరుగ్ జలి రితి, జా
గేర్ చక కి జరుగ్ జలి. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్
అయ్ లి. 16 దసిస్ జరుగ్ జతికయ్, పబు అగెగ్ సంగ తిలి ఏక్ కోడు
ఏదసట్ కెరల్య్. ‘యోహాను,పానితెన్బాపిత్సుమ్దెతెతిలొ, గనిపడొత్ క
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెమ్ దె’ †మెన
యేసు సంగిలిసి ఏద కెర, ‘ఒహొ, ఇనెన్తెన్ నెరవెరుస్ప జలి’ మెన
చినిలయ్.

17 “జలె, ఆమ్ యేసు ‡కీసుత్ పబుక నంపజతికయ్ దేముడు
అమ్ చి పెటిట్ జోచి ఆతమ్ తతి వరుమ్ కీసి దిలన్ గే, జో అపెప్ జేఁవ్
యూదుల్ నెంజిలసక కి దసిస్ వరుమ్ దిలన్ మెలె, ఆఁవ్ మానుస్,
పబుక, తుచి ఇసుట్ మ్ పోని మెనుక బెదెదె గె? బెదె నాయ్!” మెన
పేతురు సాచి సంగిలన్.

18ఈంజ సాచి సూన తా జేఁవ్ గోల కెర తిల బారికుల్, చి పబుక
అనెన్ నంపజలస,అనామ్నుమ్తంక నెతిరల్, చి “దసిస్ జలె,యూదుల్
నెంజిల మానుస్ల్ కి పాపుమ్ బుదిద్ ముల దా పబుక నంపజలె, జేఁవ్
కి జోచి నావ్ తెన్ రచిచ్ంచుప జవుల” మెన సరద్ తెన్ దేముడుక
గవురుమ్ కెరల్.

యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ పబుక నంపజామారుస్ప జలిసి
19 సెత్పను బోదన కెరె తిలి తెంతొ గోస జల మానుస్ల్ అలల్ర్

కెరిల్ రిసొ చెదురప్ జా తిల యేసుక నంపజలస, ఈంజ మదెనె,
ఉతత్ర పకక్ గెచచ్, సముదుమ్ చి పాసి తిలి పేనీకే పాంతుమ్ ఎద
పడొత్ సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొచి కుప, డిబబ్ దేసిమ్ ఎద, పడొత్ సిరియ

† 11:16 11:16యోహాను 1:5. ‡ 11:17 11:17 ‘కీసుత్ ’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుపూరుగ్ మ్ తెంతొ ‘తెదయిందె’మెన టీఁవడొల్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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పదేసిమ్ చి అంతియొకయ పటున్మ్ పకక్ బుల బుల, తెదొడి ఎద
ఎకిక్యూదుల్ కయ్ పబుచి §సుబుమ్ కబుర్ సికడెత్ తిల.

20 గని అనెన్ సగుమ్ జిన్, కుప డిబబ్ దేసిమ్ చ, అనెన్ జాక దచెచ్న
పకక్ తిలి సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొ తిలి కురేనియు పటున్మ్ చ, జా
అంతియొకయ పటున్మ్ తె జాఁ కెర, గీకు బాస లటట్బెత్ యూదుల్
నెంజిలసక కి యేసుపబుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరల్.
21 జేఁవ్ బోదన కెరల్సక పబు తోడు తతికయ్, జేఁవ్ గీసు దేసిమ్ చ
సుదల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక నంపజామారుస్ప జల.
బరన్బాక అంతియొకయతె తెదయ్ లిసి

22 ‘ఒతత్చ యూదుల్ నెంజిలస కి పబుక నంపజా మారుస్ప జా
అసిత్’మెనయెరూసలేమ్పటున్మ్ చిసంగుమ్ చ నంపజలయూదుల్
సూన కెర, బరన్బాక ఒతత్ జా సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె
తెదయ్ ల. 23జో ఒతత్ పాఁవ కెర, ‘జోచి దయచి రిసొ దేముడు జేఁవ్
యూదుల్ నెంజిలసక వరుమ్ దా ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ కెర అసెస్’ మెన
రుజుజ్ ల్ దెక, సరద్ జలొ, అనెన్, “తుమ్ పబుక ఏక్ మెనుస్ నిదానుమ్
తా” మెన జోవయింక దయిరిమ్ సంగ బోదన కెరల్న్. 24జో బరన్బా
చెంగిలొమానుస్. జోచిపెటిట్ దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్పూరికామ్కెరి
బుదిద్ , పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్, బెర తిలి. బరన్బా సగుమ్ దీసల్
ఒతత్ తా బోదన కెరికయ్, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ పబుక నంపజా
మారుస్ప జల.
బరన్బాసావుల్ క ఒతత్ కడ నిలిసి

25 ‘తోడు జెవుస్’ మెన సావుల్ క సంగుక మెన, బరన్బా తారుస్
పటున్మ్ తె ఉటట్ గెలన్. 26 జోక అంతియొకయ పటున్మ్ తె కడ
ఆనల్న్, చి వెరెస్క్ పూరి ఒతత్ తా, పబుక నంపజలసచి ఒతత్చి

§ 11:19 11:19 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్
రచచ్నచి కోడు. జో పాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి రిసొచి కబుర్. యేసుయి దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతిస్ చి కబుర్. జో అరిప్తుమ్ జా పాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొ మానుస్ల్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్.
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సంగుమ్ తె బెదితెతా, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ క సరిగా బోదన కెరల్.
ఒతత్, యేసుక నంపజా సిసుస్ల్ జలసక తొలితొ అంతియొకయతెయి
‘నంపజలస’మెన సంగయ్ జల.

27 జేఁవ్ పొదులె, అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, *పబుచ
†కబురుల్ సంగిత నంపజలస సగుమ్ జిన్ అంతియొకయతె అయ్ ల.
28జోవయింతె ఎకిక్లొ, అగబు. జో జలె, సబతె టీఁవ, పబుచి సెకిచి
రిసొపబుచి కిచొచ్ కబుర్ సంగిలన్మెలె, ‘పలాన్సమయుమ్ క ఒండి
లోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ కరువు జెయదె’మెన కబుర్ సంగిలన్. కేన్ కాలుమ్
జో సంగిలి కరువు జరుగ్ జలి మెలె, కౌల్దియ రానొ ఏలుప కెరె తిల
పొదులె జరుగ్ జలి.

29 అంతియొకయతె తిల పబుచ ‡సిసుస్ల్, జలె, జా కరుచి
రిసొ సూన కెర, సబ కెర కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, “కచి సెకి తిలి ఎది,
జేఁవ్ డబుబ్ల్ ఉకుక్ల్ మ, చి యూదయ పదేసిమి తిల అమ్ చ
నంపజలసబావుడుల్ క తోడు తెదవుమ్ దె”మెన, 30డబుబ్ల్ ఉకుక్ల,
యెరూసలేమ్ చి సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ క అంట దెతు మెన,
బరన్బా చిసావుల్ చి అతిత్ ఒతత్ యెరూసలేమ్ తె తెదయ్ ల.

12
హేరోదు రానొ నంపజలసక అలల్ర్ కెరుక

1 జా కరువు నే జతె అగెగ్, *హేరోదు రానొ యెరూసలేమ్
పటున్మ్ చి సంగుమ్ చ నంపజలస సగుమ్ జిన్ క అలల్ర్ కెరుక దెరల్న్.
2 జోవయింతె ఏక్ దీసి జేఁవ్ యేసుచ బారికుల్ తె ఎకిక్లొక కండ
మారల్న్. యోహానుచొ యాకోబు మెలొ అనొన్స్ క. 3 ‘యాకోబుక
మారిల్ రిసొమాములుమ్యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ సరద్ జల’మెన
* 11:27 11:27యేసుపబు దేముడు అబొబ్స్ చిఉజెతొ పకక్ వెసజోవయింతెన్ ఏలుప
కెరయ్; ఎబీయుల్ 1:13. జాచి రిసొ ‘పబుచ కబురుల్ ’ మెలె, అబొబ్స్ చ యేసుచ కి
జవుల. † 11:27 11:27 ‘పబుచ కబురుల్ సంగితస’ మెలె, జోచి ఆతమ్ జోవయించి
చోండిపుటట్య్ లె,జోచ కబురుల్ జేఁవ్ సంగుల. ‡ 11:29 11:29బారికుల్ 9:1చిఎటొట్ చి
కోడు దెక. * 12:1 12:1హేరోదు రానొ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి తెడి ఏలుప కెరె
తిలన్.
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రానొ దెక, “పేతురుక కి మారిందె” మెన ఉచర, జోక కి జేలి కెరొల్ .
గని, నే పులయ్ ల పోడియొ కతి యూదుల్ చి పసాక్ పండుగు జా
తిలి రిసొ ‘అపెప్ మారుక నెంజె’ మెన, 4 పేతురుక దెర జేలి కెర,
‘పండుగు కేడెల్, పెజల్సాచిజతి రితి సబ కెరమారిందె’మెన,ఉచర,
‘ఎకెక్ దడి చెతత్ర్ జిన్ జమానుల్ జోక రకుత్’మెనసోడజిన్ జమానుల్ క
నిసానల్న్. చెతత్ర్ జిన్ సొవువ్ గంటల్ రకిలె అనెన్క్ చెతత్ర్ జిని సొవువ్
గంటల్ రకుక.

5 దసిస్ పేతురుక జేల్ తె రకితె తిల, గని జా యెరూసలేమ్ తెచి
సంగుమ్ సుదల్ పేతురుచి రిసొ దేముడుక పారద్న కెరుక ములితి
నాయ్. జేఁవ్ దసిస్ పారద్న కెరె తతికయ్, 6 కలిక జోవయింక బార్ కెర
తీరుప్ కెరమారిందె,మెనపండుగు కేడిత్కయ్హేరోదుఉచరల్న్. మదెనె
పేతురుక కీసిఅసెస్మెలె,జారాతి,జోకఏక్పకక్య్ఎకిక్లొక,అనెన్క్
పకక్య్ ఎకిక్లొక తా, దసిస్ దొగుల జమానుల్ చి నెడిమి జో నిజయి
అసెస్. పేతురుచ అతిత్లె గొలుస్ల్ బందయ్ తిల. పడొత్ జేల్ చి కెవిడ్తె
దొగుల జమానుల్ రకితె అసిత్.

7జలె, పేతురు దసిస్ జేలితె తతికయ్, పబుచొ దూత ఎకిక్లొ జాఁ
కెర, జోచి పాసి టీఁవొ జలన్, చి జా ఒండి గదితె వెలిల్ ఉజిడి లగిలి.
తెదొడి పేతురుక పకక్య్ పెట, ఉటట్వ, “బేగి ఉటుట్ ” మెన సంగిలన్.
బేగి, జోచ అతిత్చ గొలుస్ల్ కుసడ్ గెల. 8 పడొత్ , “తెయార్ జా జోడుల్
గలన”మెనదూతసంగిలన్. జోసంగిలిరితిపేతురు కెరల్న్,చి “తుచి
డుపప్టి పంగుర్ చి అంచి పటిట్ జె” మెన దూత సంగితికయ్, సంగిల్
రితి పేతురు కెరల్న్. 9దూతచి పటిట్ ఇండబార్జా గెలన్, గని దూతచి
అతిత్ జరుగ్ జలిస్ క ‘నిజుమి జరుగ్ జతయ్’ మెన నేనె. ‘ఈంజ సివన్
దెకితసి’మెనజోఉచరయ్.

10 జలె, రకితొసొ ఎకిక్లొక ఒతత్ల్ తొ జీన, అనెన్కొల్ క ఒతత్ల్ తొ కి
జీన,పటున్మ్ తెఉతిత్రి గుముమ్మ్ చిఇనుముచిటటట్తెపాఁవఅయ్ లె,
కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, జాచి ఇసుట్ మ్ క జా ఇనుము టటట్ ఉగిడ్ జలి, చి
పేతురు దూతతెన్బార్జా ఏక్ వీది జీనెల్, బేగి దూత జోకములిలన్.
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11 ‘సివన్ నెంజె, నిజుమి జరుగ్ జలి’ మెన పేతురు అపెప్ పూరి
అరుద్ మ్ కెరనల్న్, చి “హేరోదు జేలి కెరిల్సి తెంతొ, గోస జల యూదుల్
ఉచరిల్సి ఎతిక్ తెంతొ, ఆఁవ్ విడద్ల్ జతి రిసొ పబు జోచొ దూతక
తెదయ్ లొ మెన, అపెప్ కచితుమ్ జాని” మెన చెంగిల్ ఉచర.
12 ఉచర, వటెట్ గెచచ్, మారుక్ మెన అనెన్క్ నావ్ తిలొ యోహాను
మెలొసొచి అయయ్స్ మరియచి గెరి పాఁవిలన్. ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ బెర, జోచి రిసొ పారద్న కెరె అసిత్. 13 గుముమ్మ్ చి కెవిడ్తె
జో పెట అవాడ్ కెరెల్, రొదే మెలి తేర్ బోద దాక్ నాడి కెవిడ్ ఉగుడుక
అయ్ లి. 14 పేతురుచి అవాడ్ సూన, జాచి ఒగగ్ర్ సరద్ సంతోసుమ్ క
ఉగుడుక పఁవస్ కెర, గెరి నిగ గెచచ్, పేతురు కెవిడ్ పాసి టీఁవిలిసి మెన
సంగిలి. 15 “తుయి వెరి జా అసిస్స్” మెన, ఎతిక్జిన్ జాక సంగిల.
గని, “నాయ్, నిజుమి, జో జాఁ అసెస్” మెన, జా దయిరిమ్ తెన్
సంగితికయ్, “జోచొ †దూత కిచొచ్గె జా తయెదె”మెల.

16 గని పేతురు కెవ్ డిక పెట అవాడ్ కెరుక ములె నాయ్, చి సూన,
ఉగుడ,జోక దెక ఆచారిమ్జల. 17జో, జలె, ‘తుకెల్తా’మెలసయ్ గ
కెర, జో జేలితె తిలె, జేల్ తె తెంతొ పబు విడద్ల్ కెరిల్సి ఎతిక్ కీసి జరుగ్
జలి గేపూరిసంగ కెర, “యేసుచొబావొసిజలొయాకోబుకచిబావుడుల్
జల నంపజలస ఎతిక్క ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ సూనవ” మెన సంగ,
పేతురు వేరతె ఉటట్ గెలన్.
అదికారుల్ పేతురుక నే డీసిలి రిసొ జరుగ్ జలిసి

18 పెందలె, పేతురుక ‘విడద్ల్ జాఁ అసెస్’ మెన జాన్ తికయ్,
జమానుల్ బమమ్ జా ఒగగ్ర్ అలల్ర్ జల. 19 “పేతురుక జేల్ తె తెంతొ
బార్ కెర ఆన్ తు” మెన హేరోదు ఆడ దిలన్, గని ‘డీసె నాయ్’ మెన
సూన, రకితసకపరిచచ్ కెర,జోవయింకమొరిసిచచ్దా,జాయూదయ
పదేసిమ్ చియెరూసలేమ్ పటున్మ్ ముల దా సముదుమ్ పకక్చి జా
పదేసిమ్ చి సరియ పటున్మ్ తె గెచచ్, ఒతత్ తెంతొ ఏలుప కెరె తిలొ.
† 12:15 12:15 యూదుల్ తెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, ఎతిక్ మానుస్క
పరలోకుమ్ తె ఏక్ దూత తయెదె.
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20 ఉతత్ర పకక్చ తూరు పటున్మ్ చ, సీదోను పటున్మ్ చచి రిసొ
హేరోదు ఒగగ్ర్ పెటట్పెటిట్ జలొ. జాకయ్జేఁవ్ పటున్మ్ చఒగగ్ర్ జిన్బెద
జా,హేరోదుచిమేడతెజాఁ కెర,రానొచొగేర్ క దెకితొమంతి జలొబాల్ సుత్
మెలొసొ తెన్ సినేతుమ్ కెరన, ‘రానొ అమ్ క సేంతుమ్ దెకుస్’ మెన
జోవయించి అతిత్ సంగ తెదయ్ ల. జోవయించి పేనీకే పాంతుమ్ తె
కరువు తతికయ్, జో రానొ ఏలుప కెరి గలిలయపాంతుమ్ తెచ దాన్
జేఁవ్ కా కా జితతి. జేఁవ్ జా కంక జో రానొ నే ఒపిప్లెగిన, చూఁక
మొరుల.

21 జాకయ్, జో సంగిలి ఏక్ దీసి, హేరోదు, రానొ జలి గురు
దెకయ్ త జోవయించ చెంగిల పాలల్ ఎతిక్ గలన, సింగాసనుమ్ తె
వెస, జోవయింక జొయియ్ గవురుమ్ ఆనన్ తి రితి, బెర తిల జేఁవ్
మానుస్ల్ క తెలివి తెన్ బోదన కెరల్న్. 22 దసిస్ జతికయ్, పెజల్,
“ఇనెన్కమానుస్మెలమ్, గనిమానుస్ నెంజె. ఈంజొలటట్బెల్, దేముడు
లటట్బిల్ రితి జతయ్!” మెన కేకుల్ గల పులయ్ ల. 23 ‘దేముడు’
మెన పులయ్ లె, జో ‘నెంజి’ మెనె నాయ్, ‘జొయియ్ దేముడు’ మెన
దేముడుక గవురుమ్ కెరె నాయ్, చి బేగి, దేముడుదూత ఎకిక్లొచి
అతిత్ జోక మొరి సిచచ్ దిలన్, చి జో జితె తసెత్, కిఁవొవ్ జోచి ఆఁగ్ కాఁ
గెల, చి మొర గెలన్. 24 గని పబుచ సిసుస్ల్ జోచి సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెరె తిల, చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక నంపజామారుస్ప జల.

25హేరోదు రానొ మొర గెచచ్ సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , కొల్వుదియ
రానొఏలుప కెరెతిలపొదులె,బరన్బాసావులుయెరూసలేమ్ తెగెచచ్,
‘కరువుక అలల్ర్ జల మానుస్ల్ క దెంక’ మెన, అంతియొకయతెచ
నంపజలొస ఉకిక్లి డబుబ్ల్ న దా జోవయించి కామ్ కేడవ
కెర, బరన్బాచొ సలొల్ సి జలొ మారుక్ మెలొ యోహానుక దెరన,
యెరూసలేమ్ తెంతొ ఉటట్ అయ్ ల.

13
పబు బరన్బాక చిసావుల్ క తెదయ్ లిసి
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1 అంతియొకయతెచ సంగుమ్ తె పబుచ కబురుల్ సంగితస
సగుమ్ జిన్ చి, పబుచి రిసొ బోదన కెరస సగుమ్ జిన్ తిల.
జోవయింతె, బరన్బా, పడొత్ ‘నీడొనొల్ ’ మెలొ సుమెయోను, పడొత్
కురేనియు పటున్మ్ చొ లూకియ, చెతత్ర్ పాంతుమ్ లు ఏలుప కెరొ
హేరోదు మెలొరానొచి జతతె వడిడ్లొమనయేను, పడొత్ సావులు.

2 ఏక్ దీసి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్తె తా చువెవ్ తా పబుక పారద్న
కెరె తతికయ్, జోవయింక దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇసి సంగిలన్,
“ ‘అంచిఏక్వెలిల్ కామ్కెరు’మెన,బరన్బాకచిసావుల్ కఆఁవ్నిసాన
అసిస్. జాకామ్ చి రిసొ అంచి అతిత్ ఇనెన్క తుమ్సొరప్ కెర దెతి గురు
కెర” మెన సంగిలన్, చి 3అనెన్ చువెవ్ తా పారద్న కెర జేఁవ్ దొగులక
బోడి చడ తెదవ దిల.

4 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దసిస్ తెదయ్ తికయ్, బరన్బా చి
సావులు, సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తెచి సెలూకయ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెచచ్,
ఓడతె వెగ, సముదుమ్ జీన, సయ్ పస్ కుప దేసిమి ఉటట్ అయ్ ల.
5 తొలితొ జా దేసిమ్ చి సలమీ పటున్మ్ తె గెచచ్, యూదుల్ చ సబ
గెరలె *యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ, సాచి సంగిల.
మారుక్ మెలొయోహాను జోవయింతెన్ తోడు అయ్ లొ.

6 ఒతత్ తెంతొ జా సయ్ పస్ దేసిమ్ చి ఒతత్ల్ తొ పకక్చి పాపు మెలి
వెలిల్ పటున్మ్ తె గెలె, దీసరి జా గార్ డేల్మాయల్ కెరొ ఎకిక్లొ అసెస్.
‘యేసుచొ పుతుత్ సి’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్, ‘బర్ యేసు’ మెలి నావ్ జో
తియన అసెస్. జో యూదుడు జెరిమ్లొసొ, గని ఆరిక, ‘దేముడుచి
కబుర్ ఈంజ’ మెన, సయ్ తాన్ సికడిల్ కోడు జో సంగెదె. 7జా దేసిమి
ఏలుప కెరొ అదికారితె తయెదె. జోఅదికారిచినావ్ కిచొచ్ మెలె, ‘సెరిగ్
పవులు’. జో తెలివి మానుస్ జయెదె. జో కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, దేముడు
దిలి †సుబుమ్ కబుర్ సూనుక ఇసుట్ మ్ జా, బరన్బాక చి సావుల్ క
బుకారల్న్.
* 13:5 13:5మెలె, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. † 13:7
13:7యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్.
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8 జలె, ఎలుమ మెన నావ్ తియనొల్ దీసరిక సంగుల. జా నావ్ చి
అరుద్ మ్, దీసరి. జో అపెప్, ‘అదికారి కీసుత్ క నంపజామారుస్ప జవుస్
నాయ్’ మెన, సావుల్ క చి బరన్బాక అడుడ్ కెరుక గెలొ. 9 రోమ
దేసిమ్ చి బాస తెన్ ‘పవులు’ మెన అనెన్క్ నావ్ తిలొ జో సావులు,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకి జోవయించి పెటిట్ బెరికయ్, జో
ఎలుమక చెంగిల్ దెక, 10 “సయ్ తాన్ చొపుతుత్ సి జసెత్, తుయి. తుచి
పెటిట్ మాయబుదిద్ ,ఒగగ్ర్ గార్ చి,పాపుమ్తెన్అసిస్స్. సతిత్మ్ఎతిక్క
విరోదుమ్ జసెత్, తుయి,సోగ తిల పబుచ వటొట్ వంకడ కెరొమాయల్
కెఁయఁక ములితె? 11ఈందె, పబు తుక అపెప్ సిచచ్ దెతయ్. తుయి
గుడిడ్ జా అపెప్చి మటుట్ క పొదుద్ క కి దెకిస్ నాయ్” పవులు సంగిలన్.
సంగిల్ బేగి, జో మానుస్క అంకివొతె గాందు డంకిలి రితి జా, పూరి
గుడిడ్ జలొ, చి జోక ఎతిక్ అందర్ జలి. ఒతత్ తెంతొ, అంక ఆతు దెర
కో జలెకు అంక వాటు దెకయ్ తు ఎకిక్లొ ఇండుక నెత కెర బతిమాలప్
జా ఏడెత్ తిలన్. 12అదికారి, మాతుమ్, జరుగ్ జలిసి దెక కెర, పబుచి
చి సెకిచి రిసొ జలె ఆచారిమ్జా పబుక నంపజలన్.
పవులు పిసిదియపాంతుమ్ చి అంతియొకయతెబోదన కెరిల్సి

13 తెదొడి పవులు, జోవయింతెన్ తిలస, పాపు పటున్మ్ ముల
దా, ఓడతె వెగ సముదుమ్ జీన, అనెన్ ఇండ గెచచ్, పంపూలియా
పదేసిమ్ చి పెరేగ్ పటున్మ్ తె అయ్ ల. జేఁవ్ ఒతత్ తిలి పొది, మారుక్
మెలొ యోహాను జోవయింక ముల దా, యెరూసలేమ్ తె అనెన్ ఉటట్
గెలన్. 14పావులీంసి, మాతుమ్, ఇండ గెచచ్ పెరేగ్క జీన, గలతీయ
పదేసిమ్ చి పిసిదియ పాంతుమ్ చి అంతియొకయ మెలి పటున్మ్ తె
పాఁవిల. బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి, యూదుల్ చి సబగేరి పెస,
వెసిల. 15 ‡మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్
‡ 13:15 13:15 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.
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జలెకు, పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ చి ఏక్ వాట కో
గే వెలొల్ మానుస్ సదు కెరికయ్, “ఓ బావుడుల్ , పెజల్ క కిచొచ్ బోదన
సంగితె గే సంగ” మెన పావులీంసిక జా సబగేర్ చ అదికారుల్ పురె
బుకారల్.

16 జాకయ్, పవులు ఉటట్ , పెజల్ క ‘సూన్ తు’ మెలి గురుక
ఆతు తెన్ సయ్ న కెర, “ఓ ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ యూదుల్,
పడొత్ అమ్ చొ దేముడుక బిత తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస, సూన.
17ఇసాయేలులు మెల అమ్ చపూరుగ్ ల్ క ‘అంచయిమానుస్ల్ జతు’
మెన పరలోకుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు §నిసానల్న్. సగుమ్ దీసల్
గెతికయ్,జేఁవ్ *ఐగుపుదేసిమిఉటట్ గెచచ్ ఒతత్ అలల్ర్ తెన్తతికయ్,
జోవయింక చెంగిల్ దెక,జోపబు,జోవయించి సెకిక,జోవయింక ఒతత్
తెంతొ †విడద్ల్ కెర బార్ కెరల్న్. 18జేఁవ్ ‡దొనిన్ విసొ వెరుస్లు బయిలు
దేసిమి బులెత్ తిలి పొది, జోవయించ సిదుడ్ ఓరుస్ప జా, జోవయింక
నిదానుమ్ దెకితె తిలన్. 19 ఒతత్ తెంతొ, §కనాను దేసిమ్ తె సతుత్
జాతివొచమానుస్ల్ క యుదుద్ మ్ తె అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ జీన్ తి రితి జో
జరుగ్ కెర, ‘ఈంజ దేసిమిఈంజేఁవ్ జితు, ఇనెన్చిసొంతటాన్ జవుస్’
మెనజోవయింక దొరుక్ కెరల్న్.

20 “పడొత్ , రమారమి చెతత్ర్ పుంజొ యాబయ్ వెరుస్ల్ గెతికయ్,
జోవయించ కబురుల్ సంగితొ సమూయేలు మెలొ పూరుగ్ మ్ చొచి
కాలుమ్ ఎద, ‘ఇనెన్క ఏలుప కెరు’ మెన, నాయిమ్ వాట్ దెకయ్ త
ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ *తీరుప్ కెరస రితసక జో దేముడు అదికారుమ్
దిలన్.

21 “పడొత్ , †‘అమ్ క రానొ కావలె’ మెన అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ
బతిమాలప్ జా సంగితికయ్, రానొక జో పబు టీఁవడల్న్. కొనొస్ తొలితొ
§ 13:17 13:17 ఆదికాండుమ్ 12 అదయ్యిమ్ తెంతొ. * 13:17 13:17
ఆదికాండుమ్ 46అదయ్యిమ్. † 13:17 13:17నిరగ్మకాండుమ్ 1అదయ్యిమ్తెంతొ.
‡ 13:18 13:18 నిరగ్మకాండుమ్, లేవీయకాండుమ్, సంకాయ్కాండుము, దివ్తీయోపదేశ

కాండుము. § 13:19 13:19యెహోసువ. * 13:20 13:20నాయ్యాదిపతులు.
† 13:21 13:21 సమూయేలుమొదొల్పుసత్కుమ్ 8, 9 అదయ్యల్ తెంతొ.
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జోవయింక రానొ జలొ గే తుమ్ జానుస్. బెనాయ్మీను చి వంసుమ్ చొ
కీషుమెలొసొచొసావులుమెలొపుతుత్ సి అమ్ చొతొలితొచొరానొజలొ.
జోదొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ ఏలుప కెరల్న్.

22 “పడొత్ సావుల్ క దూర్ కెర కెర, ‘రానొ జవుస్’ మెన ‡దావీదుక
నిసానజోపబు అదికారుమ్ దిలన్. జోదావీదుచి రిసొ ఇసి సంగిలన్
‘యెసస్యిచొపుతుత్ స్ దావీదుక ఆఁవ్ నిసాన అసిస్. జోచి రిసొ అంక
సరద్, అంచి పెటిట్చి ఇసుట్ మ్ రితి జో నిదానుమ్ కెరెదె.’

23 “ ‘అమ్ చ ఇసాయేలులుతె జెరమ్ పాపుమ్ గెచచ్య్ తొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జవుస్’మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ పమానుమ్ సంగిల్
రితి జరుగ్ కెర, జో అమ్ చొ దేముడు ఈంజొ దావీదుచి సెకుమ్ తె
యేసుకయ్ జెరమ్వ టీఁవడ అసెస్. 24జో నే బార్ జతె అగెగ్, అమ్ చి
ఒండి ఇసాయేలు పెజల్ క, ‘తుమ్ కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ పూరి దుకుమ్
జాబుదిద్ జా,జాగురుక బాపిత్సుమ్ నఙన’మెనబోదన కెరయోహాను
బులెత్ తిలన్. 25యోహాను జోచి కామ్ కెర కేడయ్ తె తిల పొదులె,
జోక ‘ఈంజొయి ఏక్ వేల అమ్ చొ దేముడు పూరుగ్ మ్ సంగ తిలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె’ మెన సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ ఉచరికయ్,
అంక కో మెన ఉచరసు? దొరుక్ జలొ జో రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఆఁవ్
నెంజి. గని అంచి పడొత్ ఎకిక్లొ జెయెదె. జో గలనల్ జోడుల్ చ వాలివొ
యిప కడుక కి అంక విలువ నాయ్, మెనయేసుచి రిసొ §యోహాను
సాచి సంగిలన్”మెన పవులు సంగిలన్.

26 పడొత్ పవులు అనెన్ ఇసి సంగిలన్, “ఓ అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ
అబాహామ్ చి సెకుమ్ చ అమ్ చ బావుడుల్ , అమ్ చొ దేముడుక బిత
తుమ్ అనెన్ మానుస్ల్, ఈంజ రచచ్నచి రిసొ ‘దొరుక్ జలి’ మెన
జో అమ్ క కబుర్ తెదవ అసెస్. 27 యేసుక ‘దేముడు తెదయ్ లొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జొయియ్’ మెన యెరూసలేమ్ తెచ యూదుల్,
జోవయించ అదికారుల్ తెన్ చినితి నాయ్. జోవయించి రిసొ
పూరుగ్ మ్దేముడు సంగ రెగడ్య్ లకొడొఅమ్ చయూదుల్ఎతిక్సెలవ్

‡ 13:22 13:22 సమూయేలుమొదొల్పుసత్కుమ్ 16అదయ్యిమ్తెంతొ. § 13:25
13:25మతత్యి 3 అదయ్యిమ్.
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కడనిల్ దీసి సదు కెరతి, గని అరుద్ మ్ నే కెరన, ‘జోక మొరి సిచచ్
దెమ’ మెన తీరుప్ కెర, జా దేముడుచ కొడొతె రెగిడిల్సి నెరవెరుస్ప
కెరల్. 28మొరి సిచచ్ జతి కేన్ తపుప్ జో నే కెర తిలె కి, జోవయింక
జేఁవ్పాపుమ్వయడుక నెతిరెల్ కి, ‘మొరుస్’మెన *పిలాతుఅదికారిక
బలవంతుమ్ కెర, మొరవ. 29 జోచి రిసొ పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి ఎతిక్
జేఁవ్ నెరవెరుస్ప కెర, సిలువ తెంతొ జోచి పీనుమ్ ఉతవ కెర, మెసెన్
ఎంగడ్వ దిల. 30 జేఁవ్ దసిస్ మారెల్ కి, అమ్ చొ దేముడు జోక అనెన్
జియడొల్ . 31 జలె, యేసు నే మొరె అగెగ్, గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ
యెరూసలేమ్ ఎద జోచ సిసుస్ల్ జో తెన్ బెద జా తిల. జో †జీవ్
జా ఉటట్ , ఒగగ్ర్ దీసల్ జోక డీసెత్ తిలొ. జాకయ్ జేఁవ్ సిసుస్ల్
జోచి రిసొ పెజల్ ఎతిక్క సూనయ్ త సాచుల్ జా అసిత్. 32 ఆము
కి, ‘దేముడు అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క పమానుమ్ సంగిలిసి జెయిమ్ జా
అసెస్’, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ ఇతత్ల్ జాఁ అసుస్మ్. 33జో
పబు పూరుగ్ మ్ పమానుమ్ సంగిలిసి అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చ బోదల్ జల
ఆమ్ యూదుల్ క వరుమ్ దెతి రితి జో కీసి జరుగ్ కెర అసెస్ మెలె,
యేసుక అనెన్ జియడఅసెస్. దొనిన్ కీరనుమ్ తెఅమ్ చొజోపబు కిచొచ్
మెన యేసుచి రిసొ రెగడ్య్ లొ, ‘తూయి అంచొ పుతుత్ , తుకయ్ ఆజి
పాయిలయ్.’, మెన రెగడ్య్ లన్. 34 ‘కీసుత్ క మారుల, గని మొరున్తె
తయెనాయ్. జియడిందె. మొరున్తెఅనెన్ గెచెచ్నాయ్’మెలిఅరుద్ మ్
తెన్ జో అనెన్ కిచొచ్ సంగ రెగడ్య్ లన్ మెలె, దావీద్ క అఁవ్ సఙిలి
రితి, తుక కచితుమ్జేఁవ్ సుదిద్ తిలి వరల్ దెయిందె”మెనసంగిలన్.
35జాకయ్, అనెన్క్ కీరనుమ్ తె రెగిడిల్ రితి, పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ
ఆఁవ్ పుతుత్ చిమొరున్తె తతి రితి అంచి ఆఁగు కువుక తుయి ఒపిప్సి
నాయ్,మెనదావీదు రెగిడల్న్.

36“దావీదు,జలె,జోచికాలుమ్దేముడుజోకదిలికామ్కెర కేడవ
మొరికయ్,జోచపూరుగ్ ల్ క రోవిలి రితిజోక కి రోవిల,చిమొరున్తెతాఁ

* 13:28 13:28మతత్యి 27 అదయ్యిమ్. † 13:31 13:31మతత్యి 28, లూకా
24,యోహాను 20, 21 అదయ్యల్.
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గెలన్. 37 గని, దేముడు అనెన్ జియడొల్సొ, జలె, ఎదగ్రె నే కువితె,
మొరున్తె తతిత్ రితి గెచెచ్ నాయ్.

38 “జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ క కిచొచ్ మెన ఆఁవ్ కచితుమ్
సూనయ్ తసి మెలె, పాపుమ్ చెమించుప కెరి రచచ్న కతెత్య్ దొరుక్
జతయ్ మెలె, మానుస్ జలొ యేసుతెయి. 39 అగెగ్ తెంతొ అపెప్
ఎద, ‘అమ్ చి పాపుమ్ గెసుస్’ మెన, మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచఆగన్ల్ రితి కెర,జోసికడల్ ఆగన్ల్బియఁఅమ్ చయూదుల్
కెరి రితి తుమ్ కెరసు. గని కెదిద్ కెరెల్ కి, పాపుమ్ గెచెచ్ నాయ్, గని
యేసుక కో పూరి నంపజా తతత్తి గే, పాపుమ్ తెంతొ విడద్ల్ జతి
వరుమ్ జోవయింకయి దొరుక్ జా అసెస్. 40జాకయ్, తుమ్ జాగర
తా, నెంజిలె, పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ అమ్ చొ దేముడు సంగిలి కబుర్ తిలిసి
తుమ్ క లయెదె.
41ఆదె, తుమ్ నంప నెంజ ఆఁసత్స తా, తుమ్ దెక బమమ్ జా తుమ్ చి

పాపుమ్తెనిన్మొర. తుమ్ చికాలుమ్ క ఏక్ వెలిల్ కామ్అఁవ్
జరుగ్ కెరిందె. కెరెల్ కి, సాచుల్ తుమ్ క జా సంగతి సూనయ్ లె
కి, తుమ్ కెఁయఁక కి నంప కెరుస్ నాయ్,మెన రెగిడిల్సి”మెన
పవులు బోదన కెర కేడయ్ లన్.

42పవులుచిబరన్బాఒతత్ తెంతొబార్జతెతతికయ్,అనెన్క్ సెలవ్
కడనిల్ దీసిఅమ్ క ఇసిబోదనసంగమెనపెజల్బతిమాలప్జాసంగిల.
43జాసబకుటిట్తికయ్,ఒగగ్ర్ జిన్యూదుల్,పడొత్ దేముడుకనంపజా
మారుస్ప కెరన నిదానుమ్తిలజోవయించఅనెన్ బకుల్ కి, పవులుచి
బరన్బాచి పటిట్ గెల. జేఁవ్ దొగుల జలె, దేముడు కెరిల్ దయచితెడితా,
మెన బతిమాలప్ జాబోదన కెరల్.

44 అనెన్క్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి అయ్ లి, జలె, ‡యేసుచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ పావులీంసిచి అతిత్ సూనుక మెన, ఒండి పటున్మ్ చ
సబతె బెర అయ్ ల. 45 జలె ఒతత్ బెర అయ్ ల జనాబ్ క దెక,
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ కోపుమ్ తెన్ గోస జా, పవులు
‡ 13:44 13:44మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.
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సంగిలిన్ ఎతిక్క ‘అబదుద్ మ్’ మెన వేర సంగ, జోక దూసుప కెరల్.
46 తెదొడి పవులు బరన్బా తెన్ దయిరిమ్ తెన్ ఇసి సంగిలన్,
“దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ యూదుల్ కయ్ తొలిల్తొ
సూనవుక తిలి, గని ‘సతిత్మ్’ మెన తుమ్ ఒపప్నుక నెస కెర వెంట
గెలి రితి కెర ‘దేముడుచి రాజిమ్ తె బెద పరలోకుమ్ తె గెతి జీవ్ దెతి
వరుమ్ ఆమ్ నఙనుక విలువ నాయ్’మెలి రితి తుమ్ పిటట్వన్ తిస్ క
రుజుజ్ జతయ్, చి రిసొ యూదుల్ నెంజిలసక సుబుమ్ కబుర్
సూనవుక దెరసుమ్. 47పబు అమ్ క కిచొచ్ మెన ఆడదాఅసెస్ మెలె,
ఒండి లోకుమ్ చక ‘రచిచ్ంచుప జతు’మెన, అమ్ చి ఉజిడి దెకయ్ తి

రితిజతి రితి,యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి రిసొ తుమ్ క తెదవ అసిస్, మెన పబు సంగ
అసెస్”.

48యూదుల్నెంజిలస,జలె,ఈంజకోడు సూన,సరద్ జా,దేముడు
దిలిజా సుబుమ్ కబుర్ క గవురుమ్ కెరల్, చి ‘పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె
బెదుత్’మెనజోవయింతెకకక్ పబు నిసానతిలొగే,జెఁవివ్ నంపజల.
49జాఒండిపాంతుమ్ తె కి పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జలి.

50యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, పటున్మ్ చ వెలెల్ల తెర్ బోదల్ తె
మునుస్బోదల్ తె గెచచ్ సికడ, జోవయించి అతిత్ పవులుక చి బరన్బాక
అలల్ర్ కెర, జా పిసిదియ పాంతుమ్ తెంతొ ఉదడ గెల. 51 జేఁవ్
దొగుల, ‘పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనుక, జేఁవ్ యూదుల్
అవ్ కాసుమ్ పిటట్వన అసిత్’ మెలి గురుక, జేఁవ్ చ చటొట్ తెచి దూడి
పంపడ్ గెల కెర, ఒతత్ తెంతొ తూరుప్ పకక్ తిలి ఈకొనియ పటున్మ్ తె
ఉటట్ గెల. 52 జా అంతియొకయ పటున్మ్ తెచ పబుక నంపజా
జోవయించ సిసుస్ల్ జలస మాలఙ్ జతి నాయ్. దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ బెర తతికయ్, సరద్సంతోసుమ్ జా,
నిదానుమ్ తె తిల.

14
పవులు బరన్బాఈకొనియతెబోదన కెరిల్సి
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1ఈకొనియతె పవులు బరన్బా తా కెర, జా అనెన్క్ పటున్మ్ తె కెరిల్
రితి, యూదుల్ చి సబగేరి పెస, బోదన కెరల్. పబుచి ఆతమ్సెకి తెన్
బోదన కెరికయ్, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్, యూదుల్ కి, గీసు దేసిమ్ చ కి,
నంపజల. 2గని నంప నే కెరల్యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్, నంపజల
బావుడుల్ చి రిసొ యూదుల్ నెంజిలసక గోస సికడ అలల్ర్ కెరయ్ ల.
3దసస్ అలల్ర్ తిలె కి, దయిరిమ్తెన్పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ,
పావులీంసి ఒగగ్ర్ దీసల్ ఒతత్ తా గెల, పబు జేఁవ్ చి అతిత్ వెలెల్ల
అదుబ్తుమ్ కమొ కెర,జోచి దయచి రచచ్నచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ క
‘సతిత్మ్’మెలి గురుక రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్.

4 గని జా ఈకొనియ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ దొనిన్ జటుల్ జల.
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ యూదుల్ చ వెలొల్ మానుస్ల్ చి పచెచ్న జల,
సగుమ్ జిన్ పవులుచి బరన్బాచి పచెచ్న జల. 5యూదుల్ నెంజిలస
సగుమ్ జిన్, యూదుల్ జలస సగుమ్ జిన్, జోవయించ వెలెల్ల
మానుస్ల్ కి, ‘జోవయింకదెర,పతల్గలమారుమ’మెనకుటఉచరల్.
6 గని దసిస్ కుట ఉచర అసిత్ మెన జేఁవ్ దొగుల జానిల్ పొదిక, బే బేగి
ఉటట్ గెచచ్ లుకయొనియపాంతుమ్ చిలుస,పడొత్ దెరేబ్మెంతపటన్లె,
చి సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె గెచచ్, 7ఒతత్య్సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె
తిల.

లుసతె ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరిల్సి
8జలె,పవులులుసతెఏక్సుటుట్ బోదన కెరెతతికయ్,చటొట్ కదుల్

కెరుక నెతిరొల్ మానుస్ ఎకిక్లొవెసతిలొ. జెరిమ్ల్ తెంతొసొటొట్ జాఅసెస్.
చటొట్ లంబఅసిత్. 9పవులుబోదనకెరిల్సిజోసూన్ తెతతికయ్,పవులు
జోక చెంగిల్ దెక, ‘చెంగిల్ జతి నముకుమ్జోక అసెస్’మెన చిన కెర,
10అవాడ్ కెరన, “తుయి ఉటట్ సోగ జా టీఁవొజ” మెన సంగితికయ్,
చటుక్న ఉటట్ ఇండుక దెరొల్ .

11 పవులుచి అతిత్ కెరిల్సి జనాబ్ దెక కెర, జా లుకయొనియ
పాంతుమ్ చి బాస తెన్, “దేముడుల్ మానుస్ల్ చి రితి జా అమ్ తె ఉత
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జా అసిత్” మెన కేకుల్ గల. 12 బరన్బాక “దుయ్పతి జయెదె” మెన
సంగిల, అనెన్ జేఁవ్ దొగులతె పవులు ఒగగ్ర్ సంగితయ్ చి రిసొ, జోక
“హెరేమ్ జయెదె” మెన సంగిల. 13 దుయ్పతి, జలె, పటున్మ్ చి పురెతొ
గుడి తయెదె. జోపూజరి, జలె,పోతుల్ క ఉదడ ఆన,పులొల్ బంతివొ
దెరన, పటున్మ్ చి గుముమ్మె జా కెర, పెజల్ తెన్ జేఁవ్ దొగులక బలి
దెంక ఉచరల్.

14 దసిస్ ఉచర అసిత్ మెన పబుచ బారికుల్ జల బరన్బా చి
పవులు సూన కెర, దుకుమ్ క సొకక్ల్ చిరన, జనాబ్ తిలిస్ తె నిగ
జా, 15 “తుమ్ మానుస్ల్ కిచొచ్క ఇసి జతసు? ఆమ్ కి తుమ్ చ
రితయ్ మానుస్లి. తుమ్ క ‘ఇస వెరి కమొ ముల పరలోకుమ్
బూలోకుమ్ సముదుమ్, జాతె తిలిసి ఎతిక్ జెరమ్యిలొ, జీవ్ తిలొ
దేముడుకయ్ నంపజా చెంగిల్ జతు’ మెనయ్, సుబుమ్ కబుర్
సూనవుక అయ్ లమ్” మెన పవులుచి బరన్బా కేక్ గల. 16 “అగెగ్చ
ఉగుమ్ తె తిల మానుస్ల్ ఇసుట్ మ్ అయ్ ల రితి కెర జింక జో
పరలోకుమ్ చొ పబు సెలవ్ దా తిలె కి, 17జోచి అదికారుమ్ చ, జోచి
పేమచ గురులు దెకవుక జో ములె నాయ్. మెలె, చెంగిల కమొ కెరె
తిలన్, కెరె తతత్య్. కీసచ మెలె, తుమ్ క ‘సరిపుచుప జతి అనిన్మ్
దొరుక్ జవుస్, తుమ్ క పెటిట్తె సరద్ తెన్ జితు కతు’ మెన, ఆగాసుమ్
తెంతొ పాని పెటవ, బుఁయిచి పలితుమ్ దెరయ్ తయ్” మెన సికడల్.
18 గని ఇసి బోదన కెరెల్ కి, జేఁవ్ మానుస్ల్ బలి దెంక ఉచరిసి కసట్నె
పిటట్య్ ల.
పెజల్ పవులుక పతల్ గలమార్ క దెకిల

19 తెదొడి పిసిదియ పాంతుమ్ చ అంతియొకయ చి ఈకొనియ
పటన్ల్ తెంతొ యూదుల్ సగుమ్ జిన్ జా కెర, పెజల్ క సికడిత్కయ్,
పవులుక పతల్ గల మారల్ మొర గెలన్ మెన కెర, జోక ‘మొరయి
అసెస్’మెనఉచర,పటున్మ్తెంతొఒరొగ్ డనాములిల. 20గనిపబుచ
సిసుస్ల్ జలస *అయ్ లఅనెన్,జోచిసుటుట్ నంత బెరికయ్,జోచెంగిల్
* 14:20 14:20 ఏక్ వేల అంతియొకయతెంతొజా తిల.
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జా ఉటట్ పటున్మ్ తెడి అనెన్ పెసిలన్. అనెన్క్ దీసి బరన్బా తెన్ బార్
జా, దెరేబ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెల. 21 జా పటున్మ్ తె గెచచ్ సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ నంపజా పబుచ సిసుస్ల్
జల, చి ఈంజేఁవ్ దొగుల బుల జా లుసతె, ఈకొనియతె, చి
అంతియొకయతె 22 అనెన్ బోదన కెర, “తుమ్ నిదానుమ్ తా.
దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదితివరుమ్పబుతుమ్ కఅమ్ క దిలెకి, కసట్ల్
నెంతె పాఁవుమ్ నాయ్. కసట్ల్ సేడెత్ తమ్ దె, గని దయిరిమ్ తెన్
తా” మెన, పబుక నంపజల సిసుస్ల్ జలసచి ఆతమ్ డిటుట్ మ్ కెరల్.
23 పడొత్ చువెవ్ తా పారద్న కెర, సికడెత్ తతుత్ మెన, ఎతిక్ సంగుమ్ క
దెకిత వెలెల్లమానుస్ల్ జతుమెనమానుస్ల్ క నిసాన,జేఁవ్ నంపజలొ
యేసుపబుచి కామ్ జేఁవ్ కెరి రితి జేఁవ్ చి అతిత్ సొరప్ కెరల్.

24 అనెన్ ఒతత్ తెంతొ పావులీంసి పిసిదియ పదేసిమ్ వాట్ గెచచ్,
పంపూలియాపదేసిమ్ తెజాఁ కెర, 25పెరేగ్ పటున్మ్ తె సుబుమ్ కబుర్
సూనవ,అతాత్ లియపటున్మ్ తెపాఁవ కెర, 26ఒతత్ తెంతొ ఓడతె వెగ,
సముదుమ్ జీన, సిరియపదేసిమ్ చిఅంతియొకయతెఅయ్ ల. ఒతత్
అగెగ్, చువెవ్ తా పారద్న కెర, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఈంజేఁవ్
దొగుల కెరి రిసొ ఇనెన్క దేముడుచి అతిత్ సొరప్ కెర దా బార్ కెర తిల.
జాకామ్అపెప్ జెయిమ్జాఅసెస్మెన రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొ, 27అపెప్
ఉటట్ జా ఒతత్ పాఁవ కెర, ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్తె బుకారా కెర, దేముడు
జోవయించి అతిత్ జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్చి రిసొ, పడొత్ యూదుల్ నెంజిలస
కి నంపజా రచిచ్ంచుప జతి కోడు పబు దిలిస్ చి రిసొ సాచి సంగిల.
28ఒతత్ తెంతొ, పబుచ ఒతత్చ సిసుస్ల్ తెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్తా గెల.

15
1 పవులు బరన్బా దసిస్ సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె

తిలి పొది, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తిలి యూదయ పదేసిమ్ తెంతొ
సగుమ్ జిన్ నంపజల యూదుల్ జా కెర, యూదుల్ నెంజిలసొ,
“అమ్ చొమోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అలవాట్ కెర యూదుల్ జతి గురుచి
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సునన్తి కెరనెల్కయ్పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న తుమ్ క దొరుక్ జయెదె”
మెన సికడల్. 2 “జేఁవ్ నంపజలి పొది కీసి జా సునన్తి నెంతె తిల,
దసేస్ తతుత్ జా సునన్తి నెంతె కి రచిచ్ంచుప జవుల”మెన, పవులుచి
బరన్బా జేఁవ్మానుస్ల్ క జబాబ్ దిల. జేఁవ్మానుస్ల్ సికడిల్సిచి రిసొ
సగుమ్ దీసల్ బాద సేడ లటట్బెత్ తిలె కి, జా తగు కుటెట్ నాయ్. పబుక
నంపజలస “బారికుల్ తె చి ఒతత్చి అమ్ చి సంగుమ్ చ అనెన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ తె గెచచ్,ఈంజతగుచి రిసొపుససూన్ తు”మెన, పవులుక
చి బరన్బాక చి జేఁవ్ నిసాన అనెన్ సగుమ్ జిన్ క యెరూసలేమ్ తె
తెదయ్ ల.

3 జా కామ్ చి రిసొ జా అంతియొకయ పటున్మ్ చి సంగుమ్ తెచ
మానుస్ల్ పావులీంసిక పబుచి అతిత్ సొరప్ కెర దా తెదయ్ తికయ్,
పేనేకే పదేసిమ్ వాట్ చి సమరయ పదేసిమ్ వాట్ గెచచ్ గెచచ్,
యూదుల్ నెంజిలస యేసుక నంపజా మారుస్ప జలిస్ చి
రిసొ సూనయ్ తె తిల చి, ఒతత్చ నంపజలస ఎతిక్జిన్ ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జల.
యెరూసలేమ్ తె అగెగ్ సబ కెరిల్సి

4 జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ జా పాఁవిలి పొది, ఎతిక్జిన్
జోవయించ వెలెల్ల మానుస్ల్ తెన్ చి, బారికుల్ తెన్, దసుస్ల్ జా
జోవయింకమరియాద కెల చి, దేముడు జోవయించిఅతిత్ జరుగ్ కెరిల్సి,
జోవయింకతోడుదిలిసిఎతిక్సంగిలిసి. 5గనియేసుపబుకనంపజల
ఒతత్చ మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్, అగెగ్ తెంతొ పరిసయుయ్ల్ మెంత
పండితుల్ చి జటుట్ తె అసిత్, “యూదుల్ నెంజిల జేఁవ్ మానుస్ల్ క
అమ్ చి గురుచి సునన్తి కెరుక అసెస్ చి, అమ్ చొమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు దిలఆగన్ల్ రితిజేఁవ్ కెరుక అసెస్”మెన,బలవంతుమ్
కెరల్.

6ఈంజ తగుచి రిసొ సరిగా లటట్బ తీరుప్ కెరుక మెన, బారికుల్,
వెలెల్లమానుస్ల్ తెన్ వెసిల. 7జాతగు సరిగా సూన ఉచర కేడయ్ లి
పొది, పేతురు టీఁవొజ, ఇసిమెనజోవయింక సంగిలన్. “ఓబావుడుల్ ,



బారికుల్ కమొ 15:8 lxvii బారికుల్ కమొ 15:17

అమ్ క పబు జోచి ఆతమ్సెకి దిలి తొలితొ చి దొరతి, ‘యూదుల్
నెంజిలస కి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజతు’ మెన, అంచి అతిత్
సూనయ్ తి రిసొ తుమ్ అమ్ చొ దేముడు అంకయి నిసానల్న్, మెన
తుమ్ జానుస్. 8 జలె, మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి జానొల్ దేముడు మెన.
నిజుమి, జేఁవ్ కి నంపజా రచిచ్ంచుప జా అసిత్ మెన సాచి జా రుజుజ్
దెకవ అసెస్. అమ్ చి పెటిట్ దిలి రితి, జోవయించి పెటిట్ కి జోచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ దిలన్. 9 అమ్ క జోవయింక తేడ నే దెకితె, జోవయించి
నముకుమ్ చి రిసొ, జోవయించి పెటిట్ జోవయింక కి సుదిద్ కెరల్న్.
10జలె, దేముడుక సికడుక ఉచరసు గే,జోచ సిసుస్ల్ రిత జల జేఁవ్
యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ క దసిస్ జాడు వయడుక మెన కిచొచ్క
ఉచరసు? జేఁవ్ ఆగన్ల్ వయితి పూచి అమ్ చ పూరుగ్ ల్ కి, ఆమ్ కి,
ఓరుస్ప జంక, నెరవెరుస్ప కెరుక, నెతిరల్మ్. 11 ‘ఎకిక్ అమ్ చొ పబు
యేసుచి దయచి రిసొ జేఁవ్ కి ఆమ్ కి రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె
గెచుచ్మ్ దే’ మెన అమ్ నంపజా దయిరిమ్ జా అసుస్మ్” మెన,
పేతురు సంగిలన్.

12పేతురు దసిస్ సంగితికయ్, బెర తిల పెజల్ తుకెల్ తా,యూదుల్
నెంజిలసతె పావులీంసి గెతికయ్ జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసచి రిసొ
పబు జోవయించి అతిత్ కెరల్ వెలెల్ల అదుబ్తుమ్ కమొ గురులు ఎతిక్చి
రిసొ బరన్బా చి పవులు సాచి సంగిలిసి సూనల్. 13 జేఁవ్ సాచి
సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , యాకోబు, జేఁవ్ సబ వెస ఉచరిల్సి బెదవ తీరుప్
సంగిలన్. “ఓ బావుడుల్ , సూన, 14 దేముడు యూదుల్ నెంజిలసక
పేమ దెక ‘అంచి నావ్ చి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి, అమ్ చ పెజల్
జేఁవ్ కి జతు’ మెన జేఁవ్ చి తెంతొ సగుమ్ జిన్ క నిసానుక దెరిల్స్ చి
రిసొ, సీమోను పేతురు సాచి సంగ అసెస్. 15దేముడు పబుచ కబురుల్
పూరుగ్ మ్ రెగిడల్సచ కొడొ కి జాసాచి తెన్ బెదితయ్.
16 ‘పడొత్ క ఆఁవ్ అనెన్ జెయిందె, చి దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి సేడ

తిలి టంబుగేరు అనెన్ బందిందె. జా పాడ్ జలిసి అనెన్
నొవర్ కెర బందిందె. 17లోకుమ్ చ అనెన్ మానుస్ల్, అనెన్,



బారికుల్ కమొ 15:18 lxviii బారికుల్ కమొ 15:25

యూదుల్ నెంజిలసతె కో అంచి నావ్ తెడి తవుల గే, పబుక
చజ నంపజతు’ మెన, 18 పూరుగ్ మ్ తెంతొ ఈంజ కబుర్
సూనయ్ లొ దేముడు సంగ అసెస్”

19 జాకయ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ తీరుప్ సంగితసి మెలె, దేముడుక నంపజా
మారుస్పజల,అమ్ చయూదుల్నెంజిలసకఅమ్బాదసేడవుకబెదె
నాయ్. 20 గని అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ మెన ఆఁవ్ ఉచరసి మెలె,
‘దేముడుల్ ’ మెన బొమమ్ల్ గటక దిలిసి కతు నాయ్, లంజెకమొ కెరు
నాయ్,టొటొమోడమారిల్ సిద కతు నాయ్,లొఁయిఁ కతు నాయ్మెన
ఉతుమ్ రెగడ్వ తెదవుమ. 21 కేన్ పటున్మ్ తె కి, అగెగ్యి తెంతొమోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ సూనయ్ తతి, ఎతిక్
సెలవ్ కడనిల్ దీసి అమ్ చసబ గెరలె సదు కెరతి,చిఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్ చి
రిసొ సూన తవుల.

ఉతుమ్ రెగడ్ అంతియొకయతె తెదయ్ లిసి
22 తెదొడి, బారికుల్ క చి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చ

అనెన్వెలెల్లమానుస్ల్ క,జాసంగుమ్ చమొతుత్ మ్ క కిచొచ్అజజ్ అయ్ లి
మెలె, ‘పవులు చి బరన్బా తెన్ అమ్ తె సగుమ్ జిన్ అంతియొకయతె
గెలె చెంగిలి’ మెన, బరస్బా మెలొ యూదాక చి సీలయుక నిసాన.
ఒతత్చ నంపజల సుదల్ తె ఈంజెఁవు ముకిక్మ్ మానుస్ల్ జవుల.
23ఇనెన్చి అతిత్ తెదయ్ తి ఉతుమ్ తె ఇసి రెగిడల్.
“అంతియొకయతె, జా ఒండి సిరియ పదేసిమి, చి కిలికియ

పదేసిమ్ తె తిలయూదుల్ నెంజిల నంపజలస్ క, బారికుల్,
యెరూసలేమ్ చి సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జల తుమ్ చ
బావుడుల్ రెగిడిల్ ఉతుమ్. తుమ్ క ‘చెంగిల్ తంక’ మెన
పబుక రోజుక ఉచరసుమ్. 24 కిచొచ్చి రిసొ ఈంజ ఉతుమ్
రెగిడత్సుమ్ మెలె, అమ్ చితె తెంతొ సగుమ్ జిన్ బార్ జా
తుమ్ తె గెచచ్ కొడొ సంగ తుమ్ క మెనుస్తె బాద సేడవ,
సికుక్ కెర అసిత్ మెన సూన అసుస్మ్, అమ్ చి సెలవ్ నెంతె
దసిస్ కెర అసిత్. 25 జాకయ్ ఆమ్ సబ కెరల్మ్, అనెన్ ఎకిక్
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కటుట్ తెన్ ఉచరెల్, ‘చెంగిల్’ మెన అమ్ క కిచొచ్ అజజ్ అయ్ లి
మెలె, ‘అమ్ చ పేమ తిల బరన్బాచి పవులు తెన్ కబుర్
గెతు’ మెన సగుమ్ జిన్ క నిసాన తుమ్ తె తెదయ్ లె చెంగిలి
మెన అజజ్ అయ్ లి. 26యేసుకీసుత్ పబుచి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తిరిసొఈంజేఁవ్దొగులఎదివాట్సెమల్సేడఅసిత్.
27 యూదాక చి సీలయుక ఇనయింతెన్ తెదవ అసుస్మ్.
ఇనెన్ రెగిడిల్ రితి జేఁవ్ సొంత సంగుల.

28 “దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క కిచొచ్ బుదిద్ సంగితయ్
మెలె, అమ్ క కి కిచొచ్ చెంగిల్ డీసత్య్ మెలె, తుమ్ క, ‘కిచొచ్ కిచొచ్
అమ్ చ ఆగన్ల్ అలవాట్ కెరు’ మెన అమ్ జాడు వయడిల్ రితి కెరుక
బెదె నాయ్. ‘ఎకిక్ ముకిక్మ్ క కెరు’ మెన తుమ్ క ఉచరసుమ్.
29బొమమ్ల్ క గట దిలిసి కా నాయ్, లొఁయి కా నాయ్, టొటొ మోడ
లొఁయి నే గెచచ్య్ లి సిద కా నాయ్, చి లంజెకమొ కెర నాయ్.
ఈంజేఁవ్ అలవాట్ కెరల్దు మెలె, తుమ్ క చెంగిలి. చెంగిల్ తెన్ తా”,
మెన రెగడ్ తెదయ్ ల.

30 జేఁవ్ తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ అంతియొకయతె ఉటట్ గెల, ఒతత్
పాఁవ కెర, నంపజలస్ క ఎకిక్తె బుకారా కెర, జా ఉతుమ్ దిల.
31 జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస సదు కెర, బుదిద్ సంగితి దయిరిమ్ కెరి
జా కబుర్ చి రిసొ సరద్సంతోసుమ్ జల.

32 యూదా చి సీలయు, జలె, పబుచి ఆతమ్ సికయ్ త కబురుల్
సంగితస జవుల, చి ఒతత్చ నంపజలస్ క ఒగగ్ర్ బోదన కెర, బుదిద్
సంగ, దయిరిమ్ కెరల్. 33 సగుమ్ దీసల్ ఒతత్ తా, పబుచ కొడొ సంగ
సంగ, దయిరిమ్ కెర కెర, జోవయించి ఒతత్చి కామ్ కేడయ్ తికయ్,
‘జోవయింక తెదయ్ లసతె అనెన్ ఉటట్ గెతు’ మెన, జా పటున్మ్ చ
జోవయింక “సేంతుమ్ తెన్ గెచచ్” మెన, సరద్ తెన్ యెరూసలేమ్ తె
అనెన్ తెదయ్ ల. 34 *సీలయు మాతుమ్, ఒతత్ తంక చెంగిల్ మెన
* 15:34 15:34 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 34
నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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ఉచరొల్ . 35మదెనె, పవులు చి బరన్బా అంతియొకయతె తా, అనెన్
ఒగగ్ర్ జిన్ తెన్ కి, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తిల.
బరన్బా, పవులు వేర వేరతె ఉటట్ గెలిసి

36సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , “జొమమ్, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ
ఆమ్ అగెగ్ బోదన కెరల్ ఎతిక్ పటన్లె అనెన్ గెచచ్, నంపజలస్ తె గెచచ్,
జోవయింక ‘కీసి అసిత్ గే’ దెకుమ” మెన, పవులు బరన్బాక సంగిలన్.
37 బరన్బా, మాతుమ్, “మారుక్ మెలొయోహానుక జేఁవ్ చి తెన్ కడ
నెమ”మెన ఇసుట్ మ్ జలన్. 38గని,జాఅగెగ్చి సుటుట్ మారుక్ జేఁవ్ చి
తెన్బార్జాతిలె కి,జాకామ్ తెసరిగానేబెదితె,జోక †ములదాఅనెన్
ఉటట్ గెచచ్ తిలన్,చి ‘అపెప్ కడనిలె, దసిస్ అనెన్ములె దిలె కీసి’మెన,
పవులు సంగిలొ.

39జాచి రిసొదొగుల దొనిన్ మెనుస్ల్ జా జటిట్ జల చి, దొగుల దొనిన్
పకక్లె ఉటట్ గెల. బరన్బా మారుక్క కడన, ఓడతె వెగ, సముదుమ్
జీన, కుప,డిబబ్ దేసిమిఉటట్ గెల. 40గని ‘అంచితెన్ఈంజొజెవుస్’
మెన, పవులు సీలక నిసానల్న్. అనెన్, ఒతత్చ నంపజలస పారద్న కెర,
చి కామ్ చి రిసొ జోవయింక పబుచి అతిత్ సొరప్ కెర దెతికయ్, జేఁవ్
ఉటట్ గెల. 41 ఒండి సిరియ పదేసిమి, చి ఒండి కిలికియ పదేసిమ్ త
గెచచ్ కేనె నంపజలసచ సంగుమ్ లుతె గెచచ్ బోదన కెర డిటుట్ మ్ కెరె
తిల.

16
తిమోతి పవులు బోదన కెరిల్సి

1 ఒతత్ తెంతొ, గలతీయ పదేసిమ్ చ లుస చి దెరేబ్ మెల
పటున్మ్ లుతె పవులు చి సీలయు గెల. తిమోతి మెలొ సిసుస్డు
తిలన్. జో యూదుడుయి జలి అయయ్స్ తెన్, జోచి పటున్మ్ తె
పవులు అగెగ్ జా తిలిసి తెంతొ పబుక నంపజా అసిత్. తిమోతిచొ
అబొబ్సి, మాతుమ్, యూదుడు నెంజె, గీకు దేసిమ్ చొ, జో. 2 జో
† 15:38 15:38బారికుల్ 13:13.
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తిమోతి చి రిసొ, “నిదానుమ్ తిలొసొ” మెన లుస చి ఈకొనియ
పటన్ల్ తెచ బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ సంగితె తిల. 3 జాకయ్, “జో కి
అమ్ చి తెన్ చి కామ్ తె బెదుస్” మెన పవులు సంగిలొ. జోనాడుచొ
అబొబ్స్ ‘యూదుడు నెంజె! గీకు దేసిమ్ చొ మానుస్ జయెదె’ మెన,
జో ‘పుతుత్ స్ క యూదుల్ చి గురుచి సునన్తి కెర తయె నాయ్’ మెన,
ఎతిక్జిన్ జాన్ తి రిసొ ‘జా సునన్తి తిమోతి నే కెరన తిలె, ఆమ్
గెతిస్ తెచ యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల’ మెన, జోక పవులు జా
సునన్తి కెర దిలన్. 4 జలె, ఒతత్చ పటన్ల్ ఎతిక్తె గెచచ్ గెచచ్,
యెరూసలేమ్ తెచ బారికుల్ చి ఒతత్చి సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
ఎతిక్ సంగిలి తీరుప్ నెరవెరుస్ప కెర,మెనజేఁవ్ తీగల్ సూనయ్ ల. 5జా
ఒండి పాంతుమ్ తెచ సంగుమ్ లుచ సుదల్ జలె, పబుచి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ క అనెన్ డిటుట్ మ్ జల, చి రోజుక అనెన్ మానుస్ల్ పబుక
నంపజామారుస్ప జాజోవయింతెన్ బెదిల.
పవులుమాసిదోనియపదేసిమ్ తె తెదయ్ లిసి

6 ఒతత్ తెంతొ పవులు సీలయు చి తిమోతి, గలతీయ పదేసిమ్
వాట్చిపుగియపాంతుమ్వాట్గెల. “ఆసియాపదేసిమ్ తెసుబుమ్
కబుర్ సూనవుకపోన”మెనదేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్ సంగ తిలన్,
7 చి ఉతత్ర పకక్చి వాటు గెచచ్, ముసియ పాంతుమ్ తె పాఁవిలె,
బితునియపదేసిమిగెచుచ్క ఉచరల్, గని జేఁవ్ ఒతత్ గెచుచ్క కియేసుచి
ఆతమ్ ఒపెప్ నాయ్. 8జాకయ్, ముసియపాంతుమ్ జీన, సముదుమ్
సొడిచితోయపటున్మ్ తెఅయ్ ల. 9జేఁవ్తోయతెనిదతిలె,అందరె,
పబు దెకయ్ లి సివన్ పవులు దెకిలన్. మాసిదోనియ పదేసిమ్ చొ
మానుస్ ఎకిక్లొ టీఁవొజ, “అమ్ చి మాసిదోనియ దేసిమి ఉటట్ జే, చి
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరు” మెన బతిమాలప్ జా బుకారల్న్. 10 పవులు
జా సివన్ దెకిల్ బేగి, జేఁవ్ తె జరుగ్ జలిసి *అమ్ క సంగితికయ్,
ఒతత్చ మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ పబు అమ్ క
* 16:10 16:10 ఇనెన్ తెంతొ లూకా మెలొ ఈంజ ‘బారికుల్’ చి పుసుత్ కుమ్ రెగిడొల్సొ
పావులీంసి తెన్ సగుమ్ సుటుల్ బులితె తిలొ.
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మాసిదోనియతె తెదయ్ తయ్ మెన అమ్ చిన కెర, బేగి పెందలె
మాసిదోనియతె గెచుచ్క బార్ జలమ్.

11జా పెందలె, తోయతె ఓడతె వెగ సముదుమ్ జీన, సమొతాకె
మెలి డిబబ్ దేసిమిపాఁవ నిదతా, అనెన్క్ దీసి సముదుమ్ అనెన్ జీన,
మాసిదోనియ పదేసిమ్ చి నెయపొలి రేవుతెపాఁవ ఉతిత్రల్మ్. 12ఒతత్
తెంతొ మాసిదోనియక వెలిల్ పటున్మ్ జలి పిలిపిప్తె ఇండ గెచచ్, ఒతత్
సగుమ్ దీసల్ తా గెలమ్. ముకిక్మ్ క రోమ దేసిమ్ చి ఒగగ్ర్ జిన్ తతె
తిల. 13 జలె, †యూదుల్ చి సెలవ్ కడనిల్ దీసి, ‘ఒతత్ పారద్న కెరతి’
మెన, పటున్మ్ చి గుముమ్మ్ ఒతత్ల్ తొ బార్ జా, గాడు సొడి తిలిస్ తె
గెలమ్. గెలె, పారద్న కెరుక మెన, తేర్ బోదల్ సగుమ్ జిన్ జా అసిత్.
జేఁవ్ తిలిస్ తె వెస,బోదన కెరుక దెరల్మ్.
లూదియమెలి తేర్ బోద పబుక నంపజామారుస్ప జలిసి

14పారద్న కెరుక గెల జేఁవ్ తెర్ బోదల్ తె లూదియ మెలి ఎకిల్ తిలి.
జాసుది బటట్ల్ గటచి రిసొచిఊద రంగుచి బియాయ్రి కెరెదె. ఆసియా
పదేసిమ్ చి తుయతెత్ర పటున్మ్ చి తేర్ బోద, జా. జా అగెగ్ తెంతొ
దేముడుక నిదానుమ్ జా జోక బకి కెరిసి. సూన్ తి బుదిద్ తిలిస్ చి
పెటిట్ పబు దెతికయ్, పవులు సంగిలి బోదన సూన, జా నంపజలి.
15 నంపజా, జేఁవ్ చి గెర్ చ ఎతిక్జిన్ తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్. “అంక
‘పబుకనిజుమినిదానుమ్జాఅసెస్’తుమ్ క రుజుజ్ అయ్ లిజలె,ఇనెన్
బోదన కెరెతిలెఎదిలిసేంపుకఅమ్ తెతా”మెనఅమ్ క బలవంతుమ్
కెరిల్.
గురమ్య్ ని జలి రితి తేర్ బోద ఎకిల్చి రిసొ జరుగ్ జలిసి

16జలె, ఏక్ దీసి,పారద్న కెరిసితె అమ్ గెతె తతికయ్, గొతిమానుస్
జతిఉబెడిఎకిల్దసుస్ల్జలి. జాగురమ్య్ నిజాసివవ్ల్జంకఅలవాట్
జలిస్. జాచి జా బుదిద్చి రిసొ, జాచ ఎజొమానుల్ క ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్
లాబుమ్దొరుక్ జతెతయెదె. 17జాపవులీంసిచిపటిట్ జెంక దెర, కిచొచ్
† 16:13 16:13ఈంజపుసత్కుమ్ రెగిడొల్ లూకాయూదుడు నెంజె.
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మెన కేకుల్ గల, జా తేర్ బోద కిచొచ్ మెన సంగిలి మెలె, “ఈంజేఁవ్,
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ దేముడుచ సేవ కెరస. పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న
దొరుక్ జతి వాట్ చి రిసొ తుమ్ క సూనవుక జా అసిత్”మెన కేకుల్ గలెత్
తిలి. 18 ఒగగ్ర్ దీసల్ దసిస్ పటిట్ జా కేకుల్ గలెత్ తతికయ్, పవులు,
జోచి పెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జా, జాచి పకక్ పసుల, జాక దెరిల్ బూతుమ్
తెన్, “ఇనెన్చి పెటిట్ తెంతొబార్జా, ఇనెన్క ములు,యేసుకీసుత్ చి నావ్
తెన్ తుక సంగితసి” మెన పవులు జా బూతుమ్ క ఉదడ గెలన్. చి
జయియ్ తెదొడి బూతుమ్బార్జాముల దా గెలన్.

పవులుక చి సీలయుక జేల్ తె గలిలిసి
19 ‘జా తేర్ బోద గురమ్య్ ని జతి తిలి పొది అమ్ దొరుక్ కెరంతి

డబుబ్ల్ లాబుమ్ అపెప్ తెంతొ నాయ్’ మెన జాచి ఎజొమానుల్ దెక
కెర,పవులుకచిసీలకదెర,సంతవీదివెసితపటున్మ్ చఅదికారుల్ తె
ఒరొగ్ డ నిల. 20 “ఈంజేఁవ్మానుస్ల్, యూదుల్, అమ్ చి పటున్మ్ తె
జా కెర ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరతి. 21అమ్ రోమియుల్ జా అలవాట్ కెరుక
కమొనాయిమ్నాయ్మెలె కి,జోవయించ రితిచఅలవాట్ సికడత్తి”
మెన ఆరిచి నింద గలిల. 22 జనాబ్ ఎతిక్ పవులీంసిచి ఉపిప్రి
కోపుమ్జల, చి అదికారుల్ జేఁవ్ దొగులచపాలల్ దెర కడ, జమానుల్
సుదల్జోవయింక డండల్తెన్పెటుకమెనఆడదిల. 23జోవయింక
దసిస్ ఒగగ్ర్ దెబబ్ల్ పెటిత్కయ్, అదికారుల్ జేల్ తె గల, “జేఁవ్ క జాగర
దెక” మెన, రకితసక ఆడ దిల. 24 రకితస జోవయింక తెడిచి గదితె
గల కెర, జేఁవ్ నే విడద్ల్ జతి రితి, జోవయించ చటొట్ క జాడు తిల
బలల్ల్ క బెదితె డిటుట్ మ్ బందిల.

25 జలె నెడుమ్ అందరె, పవులు చి సీలయు పారద్న కెర కెర,
దేముడుక గనుమ్ గాయితె తతికయ్, అనెన్ జేలి జలస ఎతిక్జిన్
సూన్ తె తిల. 26తెదొడి బుఁయి కదుల్ జలి, చి పునాది తెంతొ ఒండి
జేల్ కదుల్ జలి. బేగి కెవిడ్వొ ఎతిక్ఉగిడ్ జల,చిజేలితిలసఎతిక్జిన్ క
బందిల గొలుస్ల్యిపి జల.
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27 రకితొసొ, జలె, చెదొద్య్ జా, కెవిడ్వొ ఉగిడ్ జలిసి దెక కెర, ‘జేలి
జలస ఎతిక్జిన్ ఉటట్ నిగ గెచచ్ తవుల’ మెన బియఁ కెర, జోచి కతిత్
కడన,జోకజొయియ్ అతయ్ కెరన్ క తయార్ జలొ. 28గని “తుయితుక
కిచొచ్ అలల్ర్ కెరను నాయ్. ఆమ్ ఎతిక్జిన్ ఇనెన్ అసుస్మ్” మెన,
పవులు కేక్ గలిత్కయ్, 29జో రకితొసొ, దివొవ్ లంబడ ఆన కెర, బమమ్
తెన్ జేఁవ్ తిలి గదితె పెస, బియఁ అదుద్ ర్ జా, పవులుచి సీలచి చటెట్
సెరున్ సేడ,జొకర, 30తిలజేలితిలసకఅనెన్ డిటుట్ మ్బంద,పవులుక
చి సీలక బార్ కెర, “బాబు ఇసి, ఆఁవ్ రచిచ్ంచుప జా జతి రిసొ ఆఁవ్
కిచొచ్ కెరుక?” మెన బతిమాలప్ జా పుసిలన్. 31తెదొడి పావులీంసి,
“పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి తూయి నముకుమ్ తియ, తుయి
తుచి గెర్ చ ఎతిక్జిని, రచిచ్ంచుప జసెత్” మెన, 32 పబుచి సుబుమ్
కబుర్ జోవయింక బోదన కెరల్. జోవయింక, పడొత్ ఒండి జోవయించి
గేర్ చక సంగిలన్. 33 జేఁవ్ దొగులక జయి తెదొడి కడన, దెబబ్ల్
పెటిల్స్ చగావోవ్ ఎతిక్ దోవ సుబుమ్ కెరిల్ బేగి,జో,జోచిగేర్ చఎతిక్జిన్
బాపిత్సుమ్ నఙనల్. 34 జోచి గెరి కడన, జోవయింక అనిన్మ్ దా
కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిని, దేముడుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిల చి ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జల.

పవులు చి సీలయు విడద్ల్ జాఁ పటున్మ్ములిలిసి
35అనెన్క్దీసిపెందలె, “జేఁవ్మానుస్ల్ కవిడద్ల్ కెర”మెన,దెబబ్ల్

పెటల్ జమానుల్ క సంగ, అదికారుల్ జేల్ తె తెదయ్ ల. 36 అదికారుల్
సంగిలిసి సూన, “తుమ్ క ‘విడద్ల్ జా గెతు’ మెన అదికారుల్ సంగ
తెదవ అసిత్. జాకయ్, బార్ జా, అలల్ర్ నెంతె సేంతుమ్ తెన్ గెచచ్”,
రకితొసొపవులుకసంగిలన్. 37గనిపవులుజమానుల్ క, “ఎతిక్జిన్ చి
మొకెమ్, రుజుజ్ ల్ నే సూన్ తె, తీరుప్ నే సంగితె, అమ్ క పెట, జేల్ తె గల
అసిత్. ఆమ్ కి రోమియుల్ జా అసుస్మ్ చి రిసొ అమ్ క దసిస్, తీరుప్
నే కెరె, సిచచ్ కెరుక నాయిమ్ నాయ్. అపెప్, కోయి సాచి నే జతె
అమ్ క విడద్ల్ కెరుక ఉచరసు, నెంజె. జేఁవ్ అదికారుల్ పూచి తెన్
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సొంత జా కెర విడద్ల్ కెర బార్ కెరు” మెన, పవులు జబాబ్ దిలన్.
38జమానుల్ ,జలె,అదికారుల్ తెఅనెన్ గెచచ్,ఈంజేఁవ్కొడొఎతిక్సంగ
దిల, చి జేఁవ్ దొగులక, ‘జేఁవ్ కి రోమియుల్ జవుల’మెన సూన కెర,
“తపుప్ కెరల్మ్” మెన బియఁ గెచచ్, 39 అదికారుల్ జేల్ తె జాఁ కెర,
తపుప్ ఒపప్న, జోవయింక బార్ కెర, “అమ్ చి పటున్మ్ ముల ఉటట్
గెచచ్”మెనబతిమాలప్జాసంగిల. 40జేఁవ్పవులుచిసీలయు,జలె,
జేల్తెంతొబార్జా,లూదియచిగెరిగెచచ్,బెరతిలబావుడుల్ క దసుస్ల్
జాఁ, బుదిద్చి దయిరిమ్ సంగ కెర, ఉటట్ గెల.

17
పవులు చి సీలయు దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె గెలిసి

1పవులు, సీలయు,అంపిపొలిపటున్మ్వాట్గెచచ్,అపొలోల్ సియ
పటున్మ్ తె గెచచ్, అనెన్ బార్ జా, ఒండిమాసిదోనియ పదేసిమ్ క వెలిల్
జలి దెసస్లొనీక పటున్మ్ తెఉటట్ అయ్ ల. ఒతత్,యూదుల్ చిసబగేరు
ఏక్ అసెస్. 2 పవులు, కేన్ పటున్మ్ తె అయ్ లె, యూదుల్ చి సబగేరి
గెచుచ్క అలవాట్ కెరన అసెస్. చి ఒతత్ కి, తినిన్ సెలవ్ కడనిల్ దీసల్
వరస్ తెన్ సబతె గెచచ్, దేముడుచి కొడొతె తిలిసి రుజువు దెకవ దెకవ
బోదన కెరల్న్. 3 కిచొచ్ ముకిక్మ్ క బెదయ్ లన్మెలె,
“దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ క దేముడు తెదయెదె.

తెదయ్ లె,జోమొర అనెన్ జిఁక అసెస్”
దేముడుచి కొడొతెన్పూరుగ్ మ్ రెగిడ్లిసి సంగ, “ ‘యేసుయి, దేముడు
సంగిలొ కీసుత్ మెన’ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి”మెన పవులు సంగిలన్.
4 సగుమ్ జిన్ నంపజా, పవులు చి సీలయు తెన్ బెదిల. దేముడుక
నంపజా నిదానుమ్ తిల గీసు దేసుమ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్, పడొత్ ఒతత్చ వెలొల్
సుదల్ తేర్ బోదల్ కి ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజల.

5యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, మాతుమ్, గోస జా, పటున్మ్ చ
మూరుక్డుల్ సగుమ్ జిన్ క దెర, జనాబ్ ఒగగ్ర్ జిన్ క సికడ, జా ఒండి
పటున్మ్ తె గగొగ్ ల్ కెరయ్ ల. పావులీంసి కచితె జితె తిల మెలె,
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యాసోను మెలొ ఎకిక్లొతె. తెదొడి, “పావులీంసిక దెర బార్ కెర
ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ తీరుప్ కెరుమ” మెన, జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్, జనాబ్,
జోచిగెరిగెచచ్,అలల్ర్ కెరల్, 6గనిపవులీంసిడీసిత్ నాయ్,చియాసోనుక
చి అనెన్ బావుడుల్ సగుమ్ జిన్ క దెర, పటున్మ్ చ అదికారుల్ తె ఒరొగ్ డ
నిల. “ఒండి బూలోకుమ్ క మారుస్ప కెరల్ జేఁవ్ దొగుల ఇనెన్ కి జా
కెర, అమ్ కయ్ కి మారుస్ప కెరుక ఉచరతి. 7 ఈంజొ యాసోను
జోవయింతెబెద,జోవయింకటాన్దాఅసెస్. ‘అనెన్కొల్ రానొజాఅసెస్’,
‘యేసు జో’ మెన పెజల్ క సికడ, అమ్ చొ * సర్ రానొచి విలువ కడ,
సర్ సంగిల ఆగన్ల్ క నే బెదిత రకుమ్ లు సికడత్తి”మెన, కేకుల్ గల.

8 పెజల్ ఎతిక్, పటున్మ్ చ అదికారుల్ కి, జా కొడొ సూన, బమమ్ జా,
9 “జేఁవ్ దొగుల అనెన్ అలల్ర్ నే కెరి రితి తుయి పూచి జా,” మెన,
యాసోనుక బలవంతుమ్ కెర, విడద్ల్ కెరల్.

బెరయ పటున్మ్ తె పవులు సీలయు బోదన కెరిల్సి
10 తెదొడి, అందర్ జెతికయ్ బావుడుల్ బేగి పవులుక చి

సీలయుక ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దచెచ్న పకక్చి బెరయ పటున్మ్ తె
వటెట్ తెదయ్ ల. జేఁవ్ ఒతత్ పాఁవ,యూదుల్ చిసబగేరి గెల. 11ఒతత్చ
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, జలె, దెసస్లొనీకతెచ యూదుల్ చి
కంట అమమ్యికుమ్మానుస్ల్ జవుల. చి సరద్ తెన్ సుబుమ్ కబుర్
సూన, రోజుక, సతిత్మ్ బుదిద్ తెన్, ‘పావులీంసి సంగితిసి దేముడుచి
కొడొతె తిలిస్ తెన్ దసెస్ అసెస్ గే నాయ్ గె?’ మెన, రుజుజ్ కెరంతి
రిసొ, దేముడుచి కోడు నిదానుమ్ పరిచచ్ కెరె తిల. 12 దసిస్ కెర,
‘నిజుమ్’మెన,జోవయింతెఒగగ్ర్ జిన్యూదులుయేసుక నంపజల.
నంపజలస గీకుదేసిమ్ చ వెలెల్ల సుదల్ చి తేర్ బోదల్ సగుమ్ జిన్, చి
మునుస్బోదల్ కి ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజల.

* 17:7 17:7 ‘ సర్ రానొక’ ‘సీజరు రానొ’ కి ‘వెలొల్ రానొ’ కి మెనుల; ‘ సర్’ మెలె గీకు
బాస తెన్ బెదితయ్, ‘సీజరు’ మెలె ఇంగిల్స్ తెన్ బెదితయ్, ‘వెలొల్ రానొ’ మెలె తెలుగు తెన్
బెదితయ్.
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13 గని, దెసస్లొనీక మెలి పవులీంసి అగెగ్ గెచచ్ తిలి పటున్మ్ చ
కోపుమ్ జల యూదుల్, పవులుక, ‘ఒతత్ బెరయ పటున్మ్ తె కి
†సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తయ్’మెన సూనతా, బెరయతెఉటట్ జా,
జోవయించిసొంతపటున్మ్ తె కెరిల్ రితి,పెజల్ చిజనాబ్ క సికడఅలల్ర్
కెరవుకములితినాయ్. 14 ‘అలల్ర్ సేడుస్ నాయ్’మెన, “సముదుమ్
పకక్ ఉటట్ గో”మెన పవులుక బావుడుల్ తెదయ్ ల. సీలయు, తిమోతి
తెన్జా పటున్మ్ తెతాఁ గెలొ.

15మదెనె, పవులుకబొడొవ దెతసజోవయింక సముదుమ్సొడిచి
ఏదెనుస్ మెలి పటున్మ్ ఎద కడ నిల, చి ఒతత్ పాఁవ, “బే బేగి అంచితె
ఉటట్ జా” మెన, పవులు సీలయుక చి తిమోతిక కబుర్ రెగిడిత్కయ్,
“న దెమ్ దె” మెన జోవయింక బొడొవ దా తిలస జా ఉతుమ్ నఙ,
జోవయించి దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె బుల గెల.

ఏదెనుస్ పటున్మ్ తె పవులు కెరిల్ బోదన
16 పవులు ఏదెనుస్ తా, సీలయుక చి తిమోతిక రకితె తా,

‘దేముడుల్ చ బొమమ్ల్ ఇనెన్ ఒగగ్ర్ అసిత్’ మెన దెక తా, ‘తపుప్ కెరతి’
మెన, పెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జా, 17యూదుల్ చి ఎతిక్ సబగేరి గెచచ్
యూదుల్తెన్చిదేముడుకనిదానుమ్తిలవేరమానుస్ల్తెన్లటట్బ
లటట్బబోదన కెరెతా. అయ్ తర్ తెంతొ సుకర్ ఎద, రోజుక పటున్మ్ చి
సంతవీదె గెచచ్, ఒతత్ దసుస్ల్ జల సుదల్ తెన్ లటట్బ లటట్బ బోదన
కెరె తిలన్.

18 ఒతత్ సంతవీదె ఏక్ దీసి, ఎపికూరీయు చి సొత్ యిక్ మెల
అలవాట్ చ పండితుల్ సగుమ్ జిన్జోతెన్ దసుస్ల్ జల. జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ మెలమెలె “ఈంజొ బులొత్ సొ కిచొచ్ తెలివ్చి సంగెదె
గే నాయ్ గే దెకుమ” మెన ఉచరల్. అనెన్ సగుమ్ జిన్, “వేర దేసిమ్ చ
దేముడుల్ చి రిసొ సికడత్య్” మెల. జేఁవ్ కిచొచ్క ఇసి మెల మెలె,
పవులుయేసుచి రిసొ,జోమొరఅనెన్ జీవ్ జలిస్ చి రిసొసికడెత్ తిలొ.
† 17:13 17:13 నెంజిలె ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.
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19 తెదొడి పవులుక దెర, ‘అరేయొపాగు’ మెలి జోవయించి సబ కెరి
టాన్ తెజోవయింక కడన కెర, “తుయి కెరిబోదనచి రిసొఅమ్ కపూరి
అరుద్ మ్ సంగు. 20 ఆమ్ నేనల్ కొడొ అమ్ క సూనయ్ తసి, చి జా
అరుద్ మ్ సూనుక ఇసుట్ మ్ జతసుమ్” మెన సంగిల. 21జా ఏదెనుస్
పటున్మ్ చ, చి ఒతత్ గోతు జెతసచి అలవాట్ కిచొచ్ మెలె, నొవ కొడొ,
నొవ కబురుల్ సంగుక జవుస్, సూన్ తె తంక జవుస్, జోవయింక ఆస.
ఎతిక్ ములుల, గని జయియ్ అలవాట్జోవయింక ముకిక్మి.

‘అరేయొపాగు’ సబతె పవులు కెరిల్ బోదన
22 పవులు ‘అరేయొపాగు’ మెలి కెరి టాన్ తె నెడిమి టీఁవొజ, “ఓ

ఏదెనుస్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్, దేముడుల్ మెలసచి రిసొ తుమ్ ఒగగ్ర్
ఉచరసు మెన, ఆఁవ్ దెకితసి. 23 ఆఁవ్ జెతికయ్ వటెట్ తుమ్ జొకర
గుడివొ గట దెకిలయ్. ఎతిత్వాట్ అసిత్. జేఁవ్ గుడివొమొతుత్ మ్ తె కేన్
దేముడుక పూజ కెరి టాన్ తిలిసి ఏక్ దెకిలయ్ మెలె, ‘అమ్ నేనొల్
దేముడుచి పూజ కెరి టాన్ ఈంజ’ మెన ఏక్ తె రెగడ్ అసుస్స్. తుమ్
అరుద్ మ్ నేన్ తెజొకరొ జో దేముడుచి రిసొ తుమ్ క సూనయిందె.

24 “జో దేముడు కేన్ దేముడు మెలె, ఈంజ లోకుమ్ జెరమ్వ
కెర, లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కి జెరమ్యిలొసొ. జో పరలోకుమ్ క
బూలోకుమ్ క వెలొల్ , పబు, చి మానుస్ల్ తెయార్ కెరల్ గుడివొతె జో
తయెనాయ్. 25అమ్మానుస్ల్జోక కిచొచ్ తెయార్కెరెల్ జోకలాబుమ్
నాయ్. జోక కిచొచ్ కొతుక్ నాయ్. ఎతిక్క జీఁవ్ దెతొసొ, ఎతిక్క
జియడొత్సొ జో, దొరుక్ జతిసి ఎతిక్ దొరుక్ కెరొసొ జొయియ్. 26 ఎతిక్
దేసిమ్ లుచ మానుస్ల్ క ఎకిక్ రితి, ఎకిక్ మొదొల్ తెంతొ జో జెరమ్వ
అసెస్. జో ఉచర, వేర వేర కాలుమ్ లు దా, ‘ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్
ఇనెన్ జితు, జేఁవ్ మానుస్ల్ ఒతత్ జితు’ మెన, ఈంజ బూలోకుమ్ తె
ఎతిక్జిన్ క జితిటాన్,జొయియ్దాఅసెస్. 27ఎతిక్జిన్ క ‘అంక ఆసజా
చజుతు, అంచి తెన్ బెదుతు’ మెన జో పరలోకుమ్ చొ ఎతిక్ జెరమ్వ
కెరొల్ దేముడు అవ్ కాసుమ్ దా అసెస్. గని ఎతిక్ మానుస్క జో పాసి
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అసెస్, జేఁవ్ నేనెల్ కి, జానెల్ కి. 28 ఆమ్ జితి సెకి, ఆమ్ ఇండితి సెకి,
ఆమ్ జెరిమ్తి సెకి, కచితెమెలె,జోతెయి.
‘ఆమ్ నిజుమి జోవయించ బోదల్’ మెన తుమ్ చ సొంత పండితుల్

సగుమ్ జిన్ కి రెగడ్ అసిత్.
29 “పరలోకుమ్ చొ ఎతిక్ జెరమ్యిలొ దేముడుచ బోదల్ జమ్ దె

జలె, జో కీసి బఙార్ పోలిక గే, వెండి పోలిక గే, పతుత్ రు పోలిక గే,
మానుస్ కెరిల్ కేన్పోలిక గే,మానుస్ తెయార్ కెరిల్ కేన్పోలిక గే, జయెదె?
జయెనాయ్.

30 “అగెగ్ మానుస్ నేనిల్ పొది దస తపుప్ల్ కెరిల్స్ చి పాపుమ్ జో
దేముడు వయడె నాయ్. గని ‘ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ అపెప్
జోవయించి పాపుమ్ ఒపప్న, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ దుకుమ్ జా
మారుస్ప జతు’ మెన జో ఆడ దా అసెస్. 31 కిచొచ్క మెలె దేముడు
టీఁవొ కెరొల్ మానుస్చి అతిత్ ఒండి లోకుమ్ చ ఎతిక్క ‘సతిత్మ్ జా అసిత్
గే పాపుమ్ తెనిన్ అసిత్ గే’ మెన జో సతిత్మ్ తెన్ తీరుప్ కెరుక ఏక్
దీస్ క నిసాన అసెస్. మొరల్ మానుస్ తెంతొ జోక ఉటట్య్ లి రిసొ జా
నంపజంక మెన అమ్ క రుజువు దా అసెస్.” 32 ఎకిక్లొక ‘మొరెల్
కి అనెన్ జిఁయ అసెస్’ మెన సూన, సగుమ్ జిన్ ఆఁసిల. గని అనెన్
సగుమ్ జిన్, “అనెన్క్ సుటుట్ ఇనెన్చి రిసొ అమ్ క బోదన కెరొ జలె,
సూనుమ్ దె”మెల.

33 తెదొడి పవులు జేఁవ్ చి నెడ్ మె తెంతొ ఉటట్ గెలన్. 34 గని
సగుమ్ జిన్ జోచి పటిట్ గెచచ్ పబుక నంపజల. జోవయింతె
అరేయొపాగీగు మెలి ఒతత్చి సబతె వెసితొ దియొనూసియు, పడొత్ ,
నంపజలి ఎకిల్ కొనిస్ మెలె, దామరి మెలిసి. జోవయింతెన్ అనెన్
సగుమ్ జిన్ కి నంపజల.

18
కొరింద్ పటున్మ్ తె పవులు కెరి బోదన

1 ఒతత్ తెంతొ ఏదెనుస్ పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా, పవులు కొరింద్
పటున్మ్ తె అనెన్ ఉటట్ గెలన్. 2ఒతత్ పాఁవ, అకుల మెలొయూదుడు



బారికుల్ కమొ 18:3 lxxx బారికుల్ కమొ 18:8

ఎకిక్లొ తెన్ దసుస్ల్ జలొ. జో పొంతు పదేసిమి జెరిమ్లొసొ. జో,
పిసిక్లల్ మెలి తేరిస్ తెన్, దొగుతెర జా దొరతి ఇటలీ దేసిమ్ చి రోమ
పటున్మ్ తెంతొ ఉటట్ జా అసిత్. యూదుల్ ఎతిక్జిన్ అమ్ చి రోమ
పటున్మ్ ముల ఉటట్ గెతు, ఒతత్ ఏలుప కెరొ కౌల్దియ రానొ ఆడ
దా అసెస్. పవులు జేఁవ్ దొగుతెరచి గెరి గెలన్, చి జోవయింతెన్
లటట్బల్న్. 3 పవులు, అకుల ఎకిక్ కామ్ కెరస జవుల, చి రిసొ,
పవులు జోవయింతెన్ బస జలొ, చి జేఁవ్ బెద కామ్ కెరె తిల. జేఁవ్
టంబుగుడడ్ల్ తున తెయార్ కెరిసి. 4జాపొదుల్, ఎతిక్ సెలవ్ కడనిల్
దీసి, పవులు యూదుల్ చి సబగేరి గెచచ్, దేముడుచి కొడొతె తిలిసి
రుజు దెకవయేసుకీసుత్ చి రిసొయూదుల్ క కి గీసు దేసుమ్ చ సుదల్ క
కి బోదన కెరె తిలొ.

5 సీలయు చి తిమోతి మాసిదోనియ తెంతొ ఉటట్ అయ్ లి పొది,
పవులు కిచొచ్ కెరె తిలొ మెలె, “దేముడు ‘తెదయిందె’ మెన సంగిలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ , యేసుయి.” మెన సాచి జా రుజుజ్ ల్
బెదవ దసిస్ యూదుల్ క బోదన కెరె తిలొ. 6యూదుల్, మాతుమ్,
జా బోదన సూనుక నెస కెర, ఒపిప్తి నాయ్, చి జోక దూసుప కెరల్.
జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, “తుమ్ నాసెనుమ్ తె గెలె తుమ్ చి పూచి.
తుమ్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అంచి పూచి, కుటట్వన అసిస్
అంచి పూచి నాయ్. అపెప్ తెంతొ యూదుల్ నెంజిలసతె గెచచ్
సుబుమ్ కబుర్ సూనయిందె” మెన, ‘ఇనెన్చి దూడి కి లంబుస్
నాయ్’ మెలి గురుక, జోచ పాలల్ పంపడ్ కెర, 7 సబగేర్ ముల బార్
జా “ఇనెన్యిబోదన కెరె తయిందె”మెన, సబగేర్ సొడిచి గెరి గెలన్.
జా గేర్, తీతియుయూసుత్ మెలొయూదుడు నెంజిలొ రోమియుడుచొ
గేరు. గని దేముడుక జో నంపజా జోకయ్ బకి కెరయ్. 8 జా
పొదులె, యూదుల్ చి సబగేర్ చొ ఎజొమాని జలొ కిసుప్ యేసుపబుక
నంపజలొ. జో, జోవయించి గెర్ చ ఎతిక్జిని, పబుక నంపజల
జా కొరింద్ పటున్మ్ చ యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ కి,
నంపజా,బాపిత్సుమ్ నఙనల్.
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9 ఏక్ రాతి, పబు సివన్ తెన్ పవులుక, “తుయి బి నాయ్. అంచి
సుబుమ్ కబుర్ తుయి సూనయ్ తె తా. తుకెల్ తంక నాయ్. 10ఆఁవ్
తుక తోడ్ అసిస్, చి కో తుక కిచొచ్ పమాదుమ్ కెరి నాయ్. ఈంజ
పటున్మ్ చ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ అంచి రిసొ సూన నంపజంక అసెస్”
పవులుక పబు సంగిలన్. 11 ఒతత్ తెంతొ వెరెస్క్ ఆదు ఎద పవులు
జా కొరింద్ పటున్మ్ తె తా, దేముడు దిలి యేసుచి రిసొచి సుబుమ్
కబుర్ తిలిసి ఎతిక్ పెజల్ క సికయ్ తె తిలన్.

12జా ఒండి అకయ పదేసిమ్ క గలిల్యోను మెలొసొ అదికారి జా
తతికయ్. యూదుల్ ఎకిక్ గోసతెన్ పవులుక దెర, అదికారిచి గెరి
ఆన, 13 “అమ్ చొ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె తిలి రితి
దేముడుక బకి కెరిస్ తెనాయిమినెంజిలి అలవాట్ బెదయ్ తి పెజల్ క
ఈంజొ సికయ్ తయ్”మెన, నింద కెరల్.

14పవులు జబాబ్ దెంక ఉచరొల్ , గని బేగి గలిల్యోనుయూదుల్ క,
“ఈంజొ మానుస్ కిచొచ్ జవుస్ నేరిమ్ కెరొ జలె, తుమ్ యూదుల్
సంగితి తీరుప్ సూనుక బెదితి, 15 గని, ఈంజ కిచొచ్ నేరిమ్ చి నెంజె.
తుమ్యూదుల్ చొదేముడుక జొకరి అలవాట్ చి రిసొచితగు ఈంజ,
రిత కొడొచ అరద్ల్ చి తగు. ఇస తగుల్ అఁవ్ సూనుక నెసి” మెన,
16 తీరుప్ కెరి టాన్ తెంతొ జోవయింక ఉదడల్న్. 17 ఒతత్ బెర తిల
జనాబ్ యూదుల్ చి సబక అదికారి జలొ సొసెత్నేసుక దెర, తీరుప్ కెరి
టాన్ చిపురెతొజోక దెబబ్ల్ పెటల్. గని గలిల్యోను అదికారి తుకెల్ తిలొ.
పిసిక్లల్ చి అకుల తెన్ పవులు ఎపెసు పటున్మ్ ఎద గెలిసి

18 పవులు అనెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్ ఒతత్ తా, బావుడుల్ తె సెలవ్ నఙన,
సిరియ పదేసిమి గెచుచ్క మెన బార్ జలొ. జో తెన్ పిసిక్లల్ చి
అకుల, దొగుతెర, గెల. వటెట్ గెచచ్, కెంకేయ పటున్మ్ తె పవులు సెండి
ఉతవనొల్ , దేముడుక ఆతు ఉకుక్ల గడియ సెండి ముల తిలన్ చి
రిసొ. 19 జలె, కెంకేయతె ఓడతె వెగ, సముదుమ్ జీన, ఎపెసుచి
రేవుతె పాఁవ, పిసిక్లల్క చి అకులక ముల దిలన్. జో యూదుల్ చి
సబ గెరి గెచచ్,యూదుల్ తెన్ లటట్బయేసుచి రిసొ ‘జొయియ్ దేముడు
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తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన రుజుజ్ ల్ దెకవ సికడొల్ .
20 “అనెన్ సగుమ్ దీసల్ అమ్ చి తెన్ తా”,మెన, జోక బలవంతుమ్
కెరల్ గని “దసెస్ నే జయె.” మెలన్. 21 గని, బార్ జలి పొది,
“దేముడుచి సెలవ్ తిలె, కెఁయయ్ఁక జవుస్ తుమ్ తె అనెన్ జెయిందె”
మెన సంగ, ఓడతె అనెన్ వెగ, ఎపెసు పటున్మ్ ముల ఉటట్ గెలొ.
22 వెలిల్ సముదుమ్ జీన, యూదయ పదేసిమ్ చి సరియ రేవుతె
బుల జా, ఓడ తెంతొ ఉత జాయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఇండ గెచచ్,
ఒతత్చ బావుడుల్ తెన్ దసుస్ల్ జా, బుల జా, ఓడతె అనెన్ వెగ, సిరియ
పదేసిమ్ చి అంతియొకయపటున్మ్ తె ఉటట్ గెలొ.

23ఒతత్ సగుమ్దీసల్తా,అనెన్బార్జా,దూరిదూరిబులవేరవేర
పటున్మ్ లుతె గెచచ్,జోఅగెగ్ గెచచ్ తిలి గలతీయపదేసిమిచిపుగియ
పాంతుమ్ లుతె గెచచ్, సిసుస్ల్ క అనెన్ సికడ సికడ బోదన కెరికయ్,
జేఁవ్ అనెన్ నిదానుమ్ దయిరిమ్ జల.
అపొలోల్ ఎపెసుతె బోదన కెరిల్సి

24మదెనె, ఐగుపు దేసిమ్ చి అలెకస్ందియ పటున్మ్ చొ అపొలోల్
మెలొ యూదుడు ఎకిక్లొ, ఆసియా పదేసిమ్ చి ఎపెసు పటున్మ్ తె
ఉటట్ జా అసెస్. బోదన కెరుక, జలె, కొడొ చెంగిల్ బెదఎదె, చి
దేముడుచి కొడొతెతిలిసిచెంగిల్జానె. 25అగెగ్ తెంతొ,యేసు పబుతె
రచచ్న జతిస్ చి బోదన సూన నంపజా అసెస్, చి ‘వేర మానుస్ల్ క
సూనయిందె’ మెన, ఒగగ్ర్ ఆస జా అసెస్. యేసుచి రిసొ దేముడుచి
కొడొతె సంగిలిసి చెంగిలి సరిగాబోదన కెరెదె. గనిబాపిత్సుమ్ చి కోడు,
జలె, ఎకిక్యోహాను పానితెబాపిత్సుమ్ దెతె తిలి అలవాట్జోజానె,
గనియేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ చి జోచి ఆతమ్ తెన్ చి బాపిత్సుమ్ చి రిసొ,
కో జోవయింక సంగుక నేతయ్.

26జో,యూదుల్ చి సబగేరి దయిరిమ్తెన్,యేసుచి రిసొ ‘దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజలొ కీసుత్ జయెదె’మెనబోదన కెరుక దెరల్న్.
గని పిసిక్లల్ చి అకుల సూన కెర, జోవయింక గెరి కడన కెర దేముడు
దొరుక్ కెరిల్ రచచ్న వాటుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ తె జో నేనిల్సి ఎతిక్
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సొసుట్ మ్ గ సికడల్. 27జో అకయ పదేసిమ్ తె గెచుచ్క ఇసుట్ మ్ జలన్,
చి ‘చెంగిలి’ మెన, ఎపెసుచ బావుడుల్ ఒపప్న, “గో” మెన సంగ,
“ఇనెన్క బెదవన”మెనఅకయతెచసిసుస్ల్ క ఉతుమ్ రెగడ్,జోచిఅతిత్
తెదయ్ ల. పడొత్ ,జోసముదుమ్ జీన ఒతత్ పాఁవ, దేముడుచి దయచి
రిసొయేసుక నంపజలసక జో ఒగగ్ర్ తోడు కెరల్న్. 28యూదుల్ వేర
సంగిలే కి, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి, దేముడుచి కొడొతెచ తిలిసి కొడొ
వెంట కెర, “యేసుయి దేముడు తెదయ్ లొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ”మెన రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లొ.

19
పవులు ఎపెసుతె ఉటట్ అయ్ లిసి

1 అపొలోల్ ఒతత్ అకయ పదేసిమ్ చి కొరింది పటున్మ్ తె తతికయ్
పవులు,డొంగుర్ దేసిమ్వాట్ఉటట్ జా,ఎపెసు పటున్మ్ తెఅయ్ లన్.
సగుమ్ జిన్సిసుస్ల్ తెన్ పవులు దసుస్ల్ జలన్, 2అనెన్,జోవయింక,
“తుమ్ నంపజలి పొది, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్
జెతికయ్ నఙనల్దు గె?” మెన పుసిలన్. జేఁవ్, “నాయ్. జో
ఆతమ్ ‘అసెస్, మానుస్క దొరుక్ జయెదె’ మెన ఆమ్ కెఁయయ్ సూనుమ్
నాయ్” మెన సంగిల. 3 జలె పవులు, “దసిస్ జలె, కేన్ బాపిత్సుమ్
నఙనల్దు?” మెన పుసిలన్. 4 “యోహాను బోదన కెరిల్ బాపిత్సుమ్”
మెన, జబాబ్ దిల. జాకయ్, పవులు జోవయింక, “యోహాను
బాపిత్సుమ్ కెరిల్సి కిచొచ్చి రిసొ మెలె, తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్
దుకుమ్జా,అంచిపడొత్ జెతొసొకనంపజాబోదనకెరెతిలన్. జాబుదిద్
మారుస్ప జతి గురుకయ్ బాపిత్సుమ్ దెతె తిలన్. కచి రిసొ ‘అంచి
పడొత్ జెతొసొ’ సంగితె తిలొ మెలె, యేసుచి రిసొయి” మెన పవులు
సంగిలన్. 5జేఁవ్ సిసుస్ల్ సూన, యేసుపబుచి నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్
నఙనల్. 6 పడొత్ పవులు జోవయింక ఎకెక్కల్క బోడి చడ పారద్న కెరల్న్,
చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ అయ్ లిచి రిసొ, జేఁవ్
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అగెగ్ నేనల్ వేర వేర బాసల్ తెన్ లటట్బల్, చి చోండి పుటట్వ, పబుచి ఆతమ్
సికడల్ కబురుల్ సంగుక దెరల్. 7జేఁవ్ రమారమిబారజిన్ తిల.

8 పడొత్ పవులు యూదుల్ చి సబగేరి గెచుచ్క దెర, తిన్ జొనొన్ ఎద
దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదితిస్ చిరిసొచిసుబుమ్ కబుర్ సబతెబోదన
కెర కెర, దేముడుచి కొడొతెచ కొడొ రుజుజ్ ల్ క బెదవ, దయిరిమ్ తెన్
బోదన కెరె తిలన్. 9యూదుల్ తె సగుమ్ జిన్ రాడ్ జీవ్ చ తిల, చి
సతిత్మ్ సూనుక నెస కెర, పటున్మ్ చ పెజల్ చి మొకెమ్ ‘యేసుకీసుత్
దొరుక్ జలి రచచ్న వాట్ జలొ’ మెన ఒపప్న్ తి చి రిసొ ‘అబదుద్ మ్’
మెన, సికడెత్ తిల. జాకయ్యూదుల్ క సికడుక ముల దా, యేసుక
నంపజత సిసుస్ల్ క అఙయి కడన, తూరనున్ మెలొ ఎకిక్లొచి వెలిల్
గేరుతె రోజుక గెచచ్, దేముడుచి కోడు బెదవ బెదవ, పవులు బోదన
కెరె తిలన్. 10దొనిన్ వెరుస్ల్ ఎద, పవులు ఒతత్ ఎపెసుతె సికడెత్ తిలొ,
చి జా ఒండి ఆసియా పదేసిమ్ చమానుస్ల్, ఇసుట్ మ్ తిల యూదుల్
కి, గీసు దేసిమ్ చక కి, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనల్. 11 పడొత్ ,
పవులుచి అతిత్ దేముడు అదుబ్తుమ్ చ వెలెల్ల కమొ జరుగ్ కెరె తిలన్.
12మానుస్క జొరొజ్ల్ తిలె, కో గే పవులు దెర తిల రుమాలు జలెకు,
కచెచ్లివొ జలెకు, జేఁవ్ జొరొజ్ తిల మానుస్ల్ క నా దిలె, జొరొజ్ తిలె
గెచెచ్దె, బూతుమ్ దెర తిలె,ములెదె.

13జా పొదొలె బుల బుల, బూతల్ ఉదడత్ యూదుల్ సగుమ్ జిన్
అఁవివ్ కెర యేసుపబుచి నావ్ దెరుక దెర, “పవులు బోదన కెరొ
యేసుచి నావ్ తెన్ బార్ జా గో!” మెన బూతల్ క ఉదడుక
దెరల్. 14జోవయింతె సగుమ్ జిన్, సెక్వ మెలొయూదుడు ఎకిక్లొచొ
సతుత్ జిన్ పుతత్రుస్లు. సెక్వ, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జయెదె.

15 జేఁవ్ సతుత్ జిన్ జోవయించ పుతత్రుస్లు, దసిస్ యేసుచి నావ్
దెర ఏక్ బూతుమ్ ఉదడుక దెరెల్, బూతుమ్ జబాబ్ దా జోవయింక,
“యేసుక జాని, పవులుక జాని గని తూమ్ కొనస్?” మెలన్. 16 చి
బూతుమ్ దెరొల్ జోమానుస్ జేఁవ్ ఉదడుక ఉచరల్సచి ఉపిప్రి నిగ జా,
సేడవ, జీనల్న్, చి జేఁవ్ సతుత్ జిన్ దెబబ్ల్ క,జో గేర్ తెంతొ డుమ్ డయ్
నిగ గెల.
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17జా ఎపెసు పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్యూదుల్ క, గీసు దేసిమ్ చక,
జాజరుగ్ జలిసిజానిల్సి,చి ‘యేసుచినావ్వెలిల్,ఆరిదెరుక నెంజె’మెన
చిన, బియఁ గెల. 18 పడొత్ , జోవయింతె నొవర్ నంపజలస ఒగగ్ర్ జిన్
జా కెర, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ ఎదారుద్ మ్ ఒపప్నల్. 19జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్
అగెగ్ తెంతొ సయ్ తాన్ చ మాయకమొ కెరస జా తిల. జేఁవ్ అపెప్
జోవయించ పుసత్కమ్ లు గట ఆన కుడవన, ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ డయ
గెల. జేఁవ్డయగెలపుసత్కల్మొతుత్ మ్ చివిలువలెకక్ కెరల్, కెదిద్చజల
మెలె,యాబయ్వెయిలువెండిబిలల్ల్ చివిలువజల. 20దసిస్,ఒండి
జా పాంతుమ్ తె సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జలి, చి ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ పబుక నంపజామారుస్ప జల.

21 ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జలి పడొత్ , పబుచి ఆతమ్ జోవయించి
పెటిట్ సికడిత్కయ్, “మాసిదోనియచి వాటు, పడొత్ అకయ వాటు గెచచ్
యెరూసలేమ్ తె గెచిచ్ందె, చి ఒతత్ గెలె, రోమ్ తె కి ఆఁవ్ గెచుచ్క అసెస్”
మెన పవులు ఒపప్నొల్ .

22జా పొదులె, పవులుచి కామ్ తె బెదితె తిల తిమోతి చి ఎరసుత్
జత మానుస్ల్ క జోక అగెగ్ మాసిదోనియతె తెదవ, పవులు ఆసియా
పదేసిమ్ చిజా ఎపెసు పటున్మ్ తె అనెన్ గడియతా గెలొ.

కీసుత్ క నంపజతి రిసొ అరెమి దేవిక జొకరస అలల్ర్ జలిసి
23జా పొదులె, యేసుకీసుత్ క నంపజా రచచ్న జతి *వాటుచి రిసొ

తగు జలి. 24 కిచొచ్క మెలె, సరాబు జలొ దేమేతి మెలొసొ అరెమి
దేవిక జొకర బొమమ్ల్ వెండిసామన్ క తెయార్ కెరయ్, చిజోవయింక,
జోవయించి కామ్ తె బెదితి సరాబుల్ క లాబుమ్ ఒగగ్ర్ దొరుక్ జతె
తయెదె. 25జో ఏక్ దీసి జోతె కామ్ కెరసక ఎకిక్తె బుకారా కెర, అనెన్
సరాబుల్ క బుకారా,జోవయింక, “ఈంజఅమ్ చికామ్ చిరిసొఅమ్ క
లాబుమ్చెంగిల్దొరుక్జతయ్,చిచెంగిల్జితసుమ్. 26గనిఅమ్ చి
ఎపెసుతె కి అమ్ చి ఒండి ఆసియా దేసిమి కి, మానుస్ల్ తెయార్

* 19:23 19:23మెలెయేసుక నంపజలెకయ్పరలోకుమ్ తెగెచుచ్క జయెదెమెలిబోదన.
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కెరల్ దేముడుల్ బొమమ్ల్ దేముడుల్ నెంజితి, మెన, ఈంజొ పవులు సికడ
అసెస్, చి అమ్ చి అలవాట్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ ములిత్ రితి జోమారుస్ప
కెర అసెస్ మెన తుమ్ దెకితసు, సూన్ తసు. 27జలె, ఈంజ అలల్ర్ నే
పిటట్య్ లె, అమ్ చి కామ్నిసోట్ రుమ్ జయెదె. జా, దసిస్ అనెన్, అమ్ చి
వెలిల్ అరెమి దేవిక ఒండి ఈంజ ఆసియా దేసిమ్ చ, ఒండి లోకుమ్ చ
జొకరతి. ఇనెన్చి గుడి ఆరి పాడ్ జలె, ఇనెన్చి విలువ గెచెచ్దె” మెన
సికడల్న్. 28 జేఁవ్ సరాబుల్ సూన, ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా, “అమ్ చి
ఎపెసుచి వెలిల్ అరెమి దేవిక జెయియ్, జెయియ్!” మెన, కేకుల్ గలిల.
29 దసిస్, ఒండి పటున్మ్ గగొగ్ ల్ జా గెలి. జా పటున్మ్ క నచచ్గాఁవితె
టాన్మెన, వెలిల్ సబ తిలి. గాయియుచిఅరిసాత్ రుక్కమాసిదోనియచ
మానుస్ల్, జలె, పవులు తెన్ ఉటట్ జా తిల. జలె, సరాబుల్ చి పచెచ్న
గెల జా పటున్మ్ చి జనాబ్ జేఁవ్ క దెర, జా నచచ్గాఁవితె టాన్ తెడిక
ఒరొగ్ డ నిల. 30 “జేఁవ్ క తోడ్ గెచిచ్ందె” మెన, పవులు నచచ్గాఁవితె
టాన్ జనాబ్ తిలిసితె పెసుక ఉచరల్న్, గని ఒతత్చ సిసుస్ల్ ఒపిప్తి
నాయ్. 31 పడొత్ , పవులుచ గోతుల్ జల జా ఆసియా పదేసిమ్ చ
అదికారుల్ సగుమ్ జిన్, “పోని,జానచచ్గాఁవితెటాన్ తెపెసునాయ్,
పమాదుమ్”మెన, బతిమాలప్ జా కబుర్ తెదయ్ ల.

32జా ఒండి బెర తిల జనాబ్ తెచ, జలె, సగుమ్ జిన్ ఏక్ కోడు,
సగుమ్ జిన్ వేర కోడు, కేకుల్ గలెత్ తిల. జోవయింక ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్
నాయ్, సికుక్ జా అసిత్. జేఁవ్ బెర అయ్ లిసి కిచొచ్క గే, జోవయింతె
ఒగగ్ర్ జిన్ నేన్ తి. 33యూదుల్ జలె, అలెకస్ందు మెలొ జోవయించొ
మానుస్ ఎకిక్లొక పురె తెదయ్ ల, చి జనాబ్ తె అనెన్ సగుమ్ జిన్ కి
జోవయింక సికడిత్కయ్, జోపురె జా, ‘సూన’ మెన సయ్ న కెర, దెరున్
సేడల్ జేఁవ్ దొగులచి పచెచ్నచి తీరుప్ సంగితొ. 34 గని ‘యూదుడుయి
జో’మెనఅరెమికజొకరస చిన కెర, ఎకిక్ అవాడ్ కెరన,దొనిన్ గంటల్
పూరి, “అమ్ చి వెలొల్ దేవిక జెయియ్, జెయియ్!” మెన, కేక్ గలుక
ములితి నాయ్.

35పటున్మ్ క అదికారి, కసట్నె జనాబ్ కముదొద్ కెర, “అమ్ చిఎపెసు
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పటున్మ్ చ పెజల్, తూమ్ సూన. వెలిల్ అరెమి దేవిచి గుడి అమ్ చి
ఎపెసుతెఅసెస్మెనఒండిలోకుమ్ చజాన్ తి. పడొత్ ,ఆగాసుమ్తెంతొ
సేడిల్ బొమమ్పతుత్ ర్ ఇనెన్యి అసెస్ మెన ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. జేఁవ్ దొనిన్
అమిమ్ రకితసుమ్. 36 జలె, ఈంజ సతిత్మ్ క కో ‘అబదుద్ మ్’ మెనుక
నెతిరిచి రిసొ తుమ్ కిచొచ్క గగొగ్ ల్ జతసు? బుదిద్ నెంజిలితె కిచొచ్
బమమ్ కామ్ తుమ్ కెర నాయ్. సేంతుమ్ కెరన. 37ఈందె తుమ్ కడ
ఆనల్ ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ అమ్ చి గుడిచి కిచొచ్ చడితినాయ్,పాడ్ కెరి
నాయ్, చి అమ్ చి దేవిక దూసుప కెరి నాయ్.

38“జలె, కచి రిసొ గేఈంజొదేమేతి,జోవయింతెన్తిల సరాబుల్
‘దావ దెమ్ దె’ మెన ఉచరతి, అదికారిచి సబతె సూనవుక జయెదె,
అమ్ క తీరుప్ కెరస అసిత్. ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి ఎకిక్లొ నాయిమ్ తెనిన్
తగు కెరు, జలె, 39 గని, అనెన్ వేర బాదల్ అసిత్ మెలె, మాములుమ్
తీరుప్ కెరసతెన్, అమ్ చి పటున్మ్ చి సబతె తగు సూనవయ్ తీరుప్
కెరుక అసెస్.

40“జాగర! ఆజిజరుగ్ జలిస్ చిరిసొ,ఎపెసుపటున్మ్ చపెజల్ఇసి
గగొగ్ ల్ జా పబుతుమ్ చి మరియాద కడల్, మెన, తుమ్ చి రిసొ నేరిమ్
వయడుక జయెదె. అమ్ క ఏలుప కెరస అమ్ క పుసిలె, ఆజిచి తగు
కిచొచ్ బెదితిసి సంగుక నెతుమ్” మెన, పటున్మ్ చొ అదికారి జనాబ్ క
సంగిలన్. 41సంగ, బెర తిల జనాబ్ ఎతిక్క గెరి తెదయ్ లన్.

20
పవులు గీకు దేసిమ్ తె కెరిల్ పబుచి కమొ

1 జా పటున్మ్ చి గగొగ్ ల్ కేడిత్కయ్, ఒతత్చ సిసుస్ల్ క బుకారా,
జోవయింక “దయిరిమ్ తా నిదానుమ్ తెన్ తా” మెన సంగ కెర,
పవులు జోవయింతె సెలవ్ నఙన, మాసిదోనియ పదేసిమి గెచుచ్క,
ఓడతె వెగిలన్. 2 సముదుమ్ జీన, మాసిదోనియతె పాఁవ, జా
పదేసిమి బుల బుల, ఎతిక్జిన్ క బోదన కెర, దయిరిమ్ సంగ,
జా పదేసిమ్ ఒతత్ల్ తొ జీన గీకు మెన అనెన్క్ నావ్ తిలి అకయ
పదేసిమి పాఁవిలన్. 3 ఒతత్ తిన్ జొనొన్ తా కెర, “ఓడతె వెగ
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సిరియ పదేసిమి అనెన్ ఉటట్ గెచిచ్ందె” మెన సంగిలె, యూదుల్
జోక అలల్ర్ కెరుక కుట కెర అసిత్ మెన జో సూన తా, జా వాటు
గెచుచ్క ముల, అనెన్ మాసిదోనియ వాట్ బుల గెలన్. 4 జోచి తెన్
అనెన్, బెరయ పటున్మ్ చొపురుచొపుతుత్ సి సోపతు, పడొత్ దెసస్లొనీక
పటున్మ్ చ, అరిసాత్ రుక్క, చి సెకుందు. పడొత్ గలతీయ పదేసిమ్ చి
దెరేబ్ పటున్మ్ చ, గాయియు చి తిమోతి, పడొత్ ఆసియాపాంతుమ్ చ
తుకికు, చి తోపిము ఈంజేఁవ్ కి గెల. 5 జేఁవ్, అమ్ క అగెగ్ గెచచ్
సముదుమ్ జీన, ఆసియా పదేసిమ్ చి తోయ రేవుతె గెచచ్, *అమ్ చి
రిసొ రకితె తిల. 6 గని మాసిదోనియచి పిలిపిప్ పటున్మ్ తె అమ్
పాఁవ, నే పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగు కేడిత్కయ్, ఓడతె వెగ,
పాఁచ్పొదుల్పయానుమ్కెర,తోయరేవుతెఉత,సతుత్ పొదుల్ఒతత్
జా పటున్మ్ తెతా గెలమ్.

7 జా †అయ్ తర్ దీసి, సంజె సంగుమ్ సుదల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
పేమ తతి గురుచి అనిన్మ్ బెద కా యేసుచి ఆఁగ్ బలి జలి గురుచి
పోడియొ కా, జా రసుస్మ్ పింక మెన, తినిన్ మెటుల్ చి ఏక్ గేరుచి
ఉపిప్ర్ చి మెటుల్ చి గదితె బెద తిలమ్, చి ‘కలిక ఉటట్ గెచిచ్ందె’ మెన
తా,ఒతత్ బెరతిలసకపవులుబోదన కెర కెర,సొకుక్ ఎదసికడెత్ తిలన్.
8అమ్ బెర తిలి జా గదితె, ఒగగ్ర్ దివొవ్ లగితె తిల. 9ఐతుకు మెలొ
ఉబెడొ ఎకిక్లొ కిటిక్ ఉపీప్ర్ వెస తిలన్. ఒతత్ వెసిలె, పవులు అనెన్
ఒగగ్ర్ సేపు బోదన కెరె తతికయ్, జో ఉబెడొ జుమ కెర, పూరి నిజ
గెలన్. వెసుక నెత కెర, జా ఉపిప్ర్ తిలి మెటుల్ చి కిటిక్వాట్ ఎటొట్
సేడల్న్, చిజోక ఉకుక్ల్ క గెలె,మొర గెచచ్ అసెస్.

10 పవులు, ఉత గెచచ్, వంపొ జా అతొత్ తెన్ అమ్ డ కెర ఉబెడొక
గుండెతె పెలన, తిల మానుస్ల్ క దెక, “తుమ్ బియఁ నాయ్. జోచి
జీవుజోచి పెటిట్ అసెస్”మెన దయిరిమ్ సంగిలన్. 11తెదొడి పవులు,
తిలమానుస్ల్ తెన్జా గదితె అనెన్ వెగ,జాపోడియొకాజా రసుస్మ్

* 20:5 20:5 ‘అంక’ మెలె, ఈంజ ‘బారికుల్’ పుసత్కుమ్ రెగిడొల్ లూకా. ఇనెన్ తెంతొ
పవులు తెన్ జో అనెన్ బులుక దెరెదె. † 20:7 20:7 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి



బారికుల్ కమొ 20:12 lxxxix బారికుల్ కమొ 20:21

పియ,జాపేమఅనిన్మ్ కెరతా, కుకుడొవాఁసెనె ఎదబోదన కెరల్న్,చి
పెందలె ఉటట్ గెలన్. 12జోఉబెడొ, మాతుమ్, చెంగిల్ జలన్, ‘మొర
గెలొసొ జీవ్ జలన్’మెన, ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ తెన్ జోక గెరి నిల.

ఎపెసుతెచ సుదల్ తె సెలవ్ కడనిల్సి
13అసుస్ రేవుఎదగెచుచ్కమెన,బార్జలమ్. పవులు,మాతుమ్,

“ఇండ గెచిచ్ందె” మెంతికయ్, ‘ఒతత్ అసుస్తె ఓడతె వెగడుమ్ దె’
మెన, ఆమ్ ఓడతె వెగిలమ్. 14 పవులు ఇండ జా అమ్ చి తెన్
అసుస్తె దసుస్ల్ జతికయ్,జోవయింక ఓడతె వెగడ,మితులేనేమెలి
వెలిల్ డిబబ్తె అయ్ లమ్. 15ఒతత్ తెంతొ ఓడతె అనెన్ బార్ జా, అనెన్క్
దీసి, కీయొసు మెలి డిబబ్ ఒతత్ల్ తొ పాఁవ, అనెన్క్ దీసి ఆసియా
పదేసిమ్ చిమిలేతు రేవుతె ఉతిత్రల్మ్.

16 ఎపెసుతె గెచుచ్మ్ నాయ్, పవులు నెసిలన్. ఒతత్ గెలె, జా
ఆసియాపదేసిమిసగుమ్ దీసల్ తంక జలె,యెరూసలేమ్ తెపాఁవుక
వాయిద జయెదె. తెరెల్, పెంతెకొసుత్ పండుగు దీసి యెరూసలేమ్ తె
పాఁవ తయిందెమెన, పవులు ఆస జా అసెస్.

17జాకయ్, మిలేతుతె తా, ‘ఎపెసు పటున్మ్ చ సంగుమ్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ ఇతత్ల్ జెతు’ మెన, కబుర్ తెదయ్ లన్. 18జేఁవ్ జోచి పురె
జెతికయ్ పవులు జోవయింక ఇసి మెలన్. “ఆఁవ్ తొలితొ ఆసియాతె
ఉటట్ అయ్ లిసితుమ్ఏదకెరె. జాకెర,తుమ్ చితెన్జితెతాఁ గెలయ్.
19 ఒతత్ తా, కిచొచ్ బడాయ్ నే ఉచరంతె, ‘పబుక నంపజతు’ మెలి
ఆసక ఏడ ఏడ, యూదుల్ చ కుటల్ చి రిసొ సెమల్ సేడ సేడ పబుచి
సేవ కెరె తిలిసి తుమ్ జానుస్. 20 గని దస బాదల్ సేడెల్ కి, కామ్ క
జెతికయ్కిచొచ్జలెకి,నేములెత్ నిదానుమ్తెన్తుమ్ క సికడెత్ తిలయ్,
చి సబగేరి ఎదారుద్ మ్ కి, గెరల్ గెరల్ బుల కి, బోదన కెరె తిలయ్.
21దసిస్,యూదుల్ క కి గీసు దేసిమ్ చసుదల్ క కి, ‘తుమ్కెరల్పాపల్ చి
రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా, దేముడుక నిదానుమ్ జంక, చి పబు జలొ
యేసుకీసుత్ క నంపజంక ముకిక్మ్’సాచి సంగితె తిలయ్.
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22 “అపెప్, ఒతత్ కీసి జయిందె గే నేని, గని పబుచి ఆతమ్ అంక పెటిట్
కచితుమ్ సంగిల్ రిసొ, ఆఁవ్ యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ గెతసి. 23 గని
కిచొచ్ జాని మెలె, ఒతత్ గెలె, జేలి జతిసి, సెమల్, అంక పిటెట్ నాయ్
మెన, ఆఁవ్ కేన్ పటున్మ్ తె గెలె కి, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అంక
సికయ్ తయ్. 24గని,ఆఁవ్ జిలె కిమొరెల్ కిబాదనాయ్. అంచిజీవుక
విలువ దెకి నాయ్. ముకిక్మ్ క అంక కిచొచ్ ఆస మెలె, దేముడు కెరిల్
దయచి రిసొచిచిసాచి సంగితెతామెన”యేసుపబు అంక కామ్దా
అసెస్. జలె, కెల్ క కెలిత్స్ తె జీనుకమానుస్క కీసిపూరి ఆస తయెదె గే,
దసిస్ జో పబు దిలి కామ్పూరి నిదానుమ్ కెర కేడవుక అంచి ఆస.

25 “పడొత్ , ఈందె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లస అపెప్ తెంతొ అంక అనెన్ దెకుస్
నాయ్మెనఆఁవ్జాని. 26జాకయ్, తుమ్ ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్, తుమ్
ఎతిక్జిన్ సాచి జతి రితి, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన సాచి సంగితసి
మెలె, తుమ్ చి రచచ్నచి రిసొ అంక అనెన్ కిచొచ్ పూచి నాయ్. అంచి
జా పూచి కుటట్వన అసిస్. 27 దేముడు అంక సికడిత్సి ఎతిక్ తుమ్ క
బోదన కెర అసిస్, కేన్ కి ఆఁవ్ లుకడన్ క నాయ్.

28 “తుమ్ చిపూచి కిచొచ్ మెలె, పబుచి ఇసుట్ మ్ తెన్జాగర ఇండ,
తుమ్ చెంగిల గొవుడుల్ జా, జోచి మంద జల, యేసుక నంపజలస
ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ దెకితె తా, సికడెత్ తంక. జోచొ సొంత పుతుత్ స్ చి
లొఁయి సువడ, జోవయింక కి పబు గెనన అసెస్. తూమ్ జోక దెకితి
రిసొ, జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జో దా అసెస్. 29ఆఁవ్ ఉటట్
గెలె, కూరుమ్ చడురొక్ జత రితమాయమానుస్ల్ తుమ్ చినెడ్ మెజా
కెర, పబుచి మంద జల, జోక నిదానుమ్ తిలసక అలల్ర్ కెరుక పిటిట్తి
నాయ్. 30 ‘యేసుచ సిసుస్ల్ అమ్ చి పటిట్ జా జోవయింక పఁవుస్త్’
మెన, తుమ్ చితె తెంతొచ సగుమ్ జిన్ కి సతిత్మ్ మారుస్ప కెర కొడొ
సంగ సంగ సికడుల. 31జాకయ్, జేఁవ్ చి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్
తా. అఁవివ్ కీసి జలయ్? కసుట్ మ్ సేడ సేడ తినిన్ వెరుస్ల్ పూరి, రాతి
మెదెద్నె, రోజుక నే పిటెత్, తుమ్ క జోవయింక సికడెత్ తిలయ్. జా తుమ్
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పఁవస్నాయ్. 32అపెప్దేముడుచిఅతిత్ తుమ్ కఆఁవ్సొరప్ కెరదెతసి.
జోదయకెరిల్సి ఎతిక్చకొడొఉచరుకములనాయ్. జయియ్నిదానుమ్
పెటిట్ తియనల్దు మెలె, తుమ్ క అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరెదె, చి జోచ సొంత
మానుస్ల్ జంక జో నిసానల్సక దిలి వాటచ తుమ్ క పిటెట్ నాయ్.

33“ఆఁవ్ ఇనెన్ బులెత్ తిలిపొది, కచి వెండి కచి బఙరి, కచిపాలల్ క
ఆస జయి నాయ్. 34 ఆఁవ్ అంచ సొంత అతొత్ తెన్ కామ్ కెర కెర,
అంచి రిసొ,అంచితెన్కామ్కెరసచి రిసొ కి సరిపుచుప జతిసిదొరుక్
కెరన జితె తిలయ్, మెన తుమ్ జానుస్. 35 ‘నఙితి కంట, దెంక
చెంగిలి’ మెన, యేసుపబు సంగిలి కోడు నే పఁవిస్తె, దసిస్, సొంత
అతొత్ తెన్ కామ్ కెరయి, నెతిరల్సక తోడు కెరె తా, ‘దసిస్ కెరెల్ చెంగిల్’
తుమ్ క వాట్ దెకయ్ లయ్”, పవులు బోదన కెరల్న్.

36ఇసిసంగ కేడవ,పవులుమొగల్టెకసెరున్ సేడ,జేఁవ్ఎతిక్జిన్
తెన్ పారద్న కెరల్న్. 37 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ దుకుమ్ జల. అంకివొతె
ఆఁసునొ సూఁయి జలి, చి జోవయించి గుండెతె ఎకెక్కల్ పెలన గివెడె
దెరఅమ్ డచుంబ, 38 కిచొచ్క ఒగగ్ర్ దుకుమ్జలమెలె, “తుమ్అంక
అనెన్ దెకుస్నాయ్”మెనజోతెదొడిసంగిలికోడుచి రిసొ,తెదొడిబార్
జా ఓడతెపాఁవితి ఎద,జోక వటెట్ బొడొవ దిల.

21
1 జేఁవ్ మానుస్ల్ తె సెలవ్ నఙన, ఓడతె వెగ, ఓడ సోగ జీనవ,

కోసు మెలి డిబబ్తె పాఁవ నిద తా, అనెన్క్ దీసి రోడెస్ డిబబ్తె పాఁవ,
ఒతత్ తెంతొసముదుమ్జీన,పతరరేవుతెపాఁవిలమ్. 2ఒతత్ పతరతె
ఉత, పేనీకే పదేసిమ్ తె గెతి ఓడ దొరుక్ జతికయ్, వెగ బార్ జలమ్.

3 జా ఓడతె పాఁచ్ పొదుల్ గెచచ్ గెచచ్, కుప డిబబ్ అమ్ చి డెబి
పకక్య్ తతి రితి జీన, సిరియ పదేసిమ్ పకక్ పాఁవ, తూరు రేవుతె
ఉతిత్రల్మ్. ఓడతె సావుకరుల్ దువారిల్ సామన్ ఒతత్ ఉతవుక తిలి.
4 ఒతత్చ నంపజల సిసుస్ల్ క చజ, సతత్రెక్ జోవయింతె తా గెలమ్.
జేఁవ్, జరుగ్ జంక తిలిసి పబుచి ఆతమ్సెకిక చిన కెర, పవులుక,
“యెరూసలేమ్ తె గెలె తుక పమాదుమ్,పోని”మెన సంగిల. 5జలె,
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సతుత్ పొదుల్ గెతికయ్, అనెన్ బార్ జంక దెరల్మ్. జా తూరు
పటున్మ్ చనంపజలస్ఎతిక్జిని,తేరిస్వొతెన్బోదల్తెన్,పటున్మ్ చ
గుమమ్ల్ ఇతత్ల్ తొ అమ్ క బొడొవ దా, సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తె పాఁవడల్,
చి అమ్ ఎతిక్జిన్ ఒతత్ మొగల్ టెక సెరున్ సేడ పారద్న కెర, ఉటట్ ,
అమ్ తె జోవయింతెన్ సెలవ్ నఙన, 6 ఆమ్ ఓడతె వెగిలమ్, జేఁవ్
గెరి ఉటట్ గెల.

సరియ పటున్మ్ తెపాఁవిలిసి
7 తూరు పటున్మ్ క ముల అనెన్ పయానుమ్ కెర, తొలెమాయి

రేవుతె ఉత, ఒతత్చ బావుడుల్ తెన్ దసుస్ల్ జా జోవయింతె ఎకిక్
దీసి తా, 8అనెన్క్ దీసి ఓడతె గెచచ్, యూదయ పదేసిమ్ చి సరియ
పటున్మ్ చి రేవుతె ఉత, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొ పిలిప్ చి గెరి
గెలమ్. ‘బీద సుదల్ క దెకుత్’ మెన అగెగ్యి యెరూసలేమ్ తెచ
యేసుచ బారికుల్ సతుత్ జిన్ క నిసాన తిల. పిలిప్, జేఁవ్ సతుత్ జిన్ తె
ఎకిక్లొ. జోచి గెరి, సగుమ్ దీసల్తా గెలమ్.

9 పిలిపుప్క చెతత్ర్ జిన్ పెండిల్ నే జల దువిసివొ తిల. పబుచి
ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్ సికడెదె గే, జా కోడు ఈంజేఁవ్ ఉబెడివొ
సంగుల. 10పడొత్ ,ఆమ్ఒతత్ తిలపొదుల్, పబుచిఆతమ్ సికడత్ కబురుల్
సంగితొ అగబు మెలొ యూదయచి అనెన్క్ పకక్ తెంతొ సరియ
పటున్మ్ తె ఉటట్ అయ్ లొ.

11 జో అమ్ తె జా కెర, పవులుచి కెరాంటె బందంతి వాలి నఙ,
గురుక జోచ సొంత అతొత్ చటొట్ బందన, “దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
కిచొచ్ కోడు సంగితయ్మెలె, ఆఁవ్ కీసి అపెప్ బందన అసిస్ గే, దసిస్,
ఈంజ వాలిచొమానుస్క యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ యూదుల్ బంద,
యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్ తె సొరప్ కెర దెవుల” మెన పబుచి
కబుర్ సంగిలన్.

12 జా కోడు సూన, జా పటున్మ్ చ నంపజలస, ఆమ్ కి,
“యెరూసలేమ్ తెచయి, తుయి గో నాయ్!” మెన బతిమాలప్ జా
సంగిలమ్. 13 జలె పవులు జోవయింక, “కిచొచ్క దసిస్ ఏడ అంక
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పెటిట్తె దుకుమ్ కెరయ్ తసు? అంక బందిలెబందుత్,జేలి కెరు,అనెన్,
ఆఁవ్మొరెల్ యేసుపబుక గవురుమ్ జెయెదెమెలె,మొరిందె కి”మెన
సంగిలన్. 14 “ఆమ్ కెదిద్ సంగిలే కి, జోక జయిమెనుస్” మెన, ఆమ్
చిన, “దసిస్ జలె, పబుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్!” మెన, తుకెల్ జలమ్.
యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ గెలిసి

15జా పడొత్ , జేఁవ్ పొదుల్ గెతికయ్, అమ్ చి సామన్ సరుద్ కెర,
దెర, యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క బార్ జలమ్. 16అమ్ చి తెన్, సరియ
పటున్మ్ చ సిసుస్ల్ జల నంపజలస సగుమ్ జిన్. అగెగ్యి తెంతొ
సిసుస్డు జలొ కుప డిబబ్ దేసిమ్ చొమాన్సొనుచి గెరి నిద తతి రిసొ
ఒతత్ అమ్ క కడ నిల.

17 ఆమ్యెరూసలేమ్ తె పాఁవితికయ్, బావుడుల్ సరద్ తెన్ అమ్ క
బెదవనల్. 18 అనెన్క్ దీసి, పవులు అమ్ చి తెన్ యాకోబుతె
గెలమ్. ఒతత్ సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ ఒతత్ బెర తిల.
19జోవయింతెన్ దసుస్ల్ జా, యూదుల్ నెంజిలసతె జో బులెత్ తిలి
పొది జోవయింతెన్ దేముడు జోచి అతిత్ జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్, వరస్ తెన్,
పవులు సాచి సంగిలన్.

20 జేఁవ్, సూన కెర సరద్ జా, “దేముడు జా ఎతిక్ జరుగ్ కెర అసెస్”
మెన, జో దేముడుచి గవురుమ్ సంగిల, గని పవులుక కిచొచ్ మెల
మెలె, “ఓ, బావొ, ఇనెన్, అమ్ చ యూదుల్ తెయి, లచచ్ల్ జీన్ పబుక
నంపజాఅసిత్ మెనతుయిదెకితసి. మోసేచిఅతిత్ పూరుగ్ మ్దిలఆగన్ల్
రితి నిదానుమ్ కెరతి. 21 తుచి రిసొ కిచొచ్ మెన సూన అసిత్ మెలె,
తుయియూదుల్నెంజిలసచదేసిమ్ లుతెగెచచ్, ‘మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు దిలిసి ఆగన్ల్ తుమ్ పఁవస్, తుమ్ చ పుతత్దుల్ క అమ్ చి
గురుచి సునన్తి కెరుక ముల, జా అలవాట్ విడద్ల్ ముల’, తుయి
అమ్ చ యూదుల్ క సికడత్సి. 22జాకయ్, అమ్ క కిచొచ్ బాద మెలె,
తుక ‘ఉటట్ జా అసెస్’ మెన కచితుమ్ సూనుల. 23జాకయ్, తుయి
కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ మెన తుక అమ్ కిచొచ్ సంగితసుమ్ మెలె, అమ్ తె
చెతత్ర్ జిన్ ‘సెండి ఉతవుమ్ దె’ మెన, దేముడుక ఆతు ఉకుక్ల అసిత్.



బారికుల్ కమొ 21:24 xciv బారికుల్ కమొ 21:30

24 జలె, జేఁవ్ చెతత్ర్ జిన్ తెన్ తుయి సుదిద్ కెరన, దేముడుచి గుడితె
గెచచ్, జేఁవ్ సెండి ఉతయ్ తి కరుచ్ ఎతిక్ తూయి దేసు. తుయి
దసిస్ కెరల్ది మెలె, తుచి రిసొ జేఁవ్ సూనిల్స్ క తపుప్ మెన చిన, జో
కి అమ్ చ ఆగన్ల్ రితి సతిత్మ్ ఇండితయ్ మెన నంపజలస అమ్ చ
యూదుల్ ఎతిక్జిన్ దెకుల. 25 గని, యేసుక నంపజల యూదుల్
నెంజిలసక బాద నాయ్. జోవయించి రిసొ జోవయింక కిచొచ్ తీరుప్
రెగడ్ తెదయ్ లమ్ మెలె, బొమమ్ల్ క దిలిసి తుమ్ కా నాయ్, లొఁయి
కా నాయ్, టొటొ మోడ లొఁయి నే గెచచ్య్ లి సిద కా నాయ్, చి
లంజెకమొ కెర నాయ్, మెన, జా ఎకిక్ ఆడ దిలమ్” మెన పవులుక
యెరూసలేమ్ చ సంగుమ్ వెలెల్లమానుస్ల్ సంగిల.

26జాకయ్,అనెన్క్ దీసి, పవులు జేఁవ్ సంగిల చెతత్ర్ జిన్తెన్ సుదిద్
మెనయూదుల్సంగితిజాకామ్కెరన,జోవయింకదేముడుచిగుడితె
కడన, “సతుత్ పొదుల్ గెలె, అమ్ చి సుదిద్ జతి కామ్ కేడెల్, దొరుక్ జలి
అరిప్తుమ్ దెమ్ దె”మెన, ఒపప్నల్.

27జా కామ్ చి జేఁవ్ ఒపప్నల్ సతుత్ పొదుల్ కుటిత్సి పాసి జా, పూరి
నే జతె అగెగ్, ఆసియాపదేసిమ్ చయూదుల్ చ వెలెల్ల సుదల్ జా కెర,
పవులుక దేవులుమ్ తె తిలిసి దెక కెర, పెజల్ ఎతిక్క సికడల్, చి జోక
దెరల్. 28 “ఓ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిని, తోడు జా, ఈంజొ
మానుస్ కేనె గెలె కి, ఆమ్ యూదుల్ చి రిసొ, అమ్ చ ఆగన్ల్ చి రితి,
ఈంజ దేముడుచి గుడిచి రిసొ, విరోదుమ్ సికడత్యి. అనెన్క్ కిచొచ్
తపుప్ కెర అసెస్ మెలె, ఈంజ దేముడుచి గుడి తెడి గీసు దేసిమ్ చ
సుదల్ క కడ ఆన, ఈంజ సుదిద్ తిలి టాన్ గార్ కెర అసెస్” మెన
పెజల్ క సికడల్. 29 కిచొచ్క ఈంజ ఆకర్ చి కోడు సంగిల మెలె, అగెగ్ ఏక్
సుటుట్ ,ఎపెసుపటున్మ్ చొయూదుడునెంజిలొతోపిముమెలొసొతెన్
పవులు పటున్మ్ తె బులెత్ తిలిసి దెక తిల, చి పవులుక, ‘జోవయింక
దేముడుచి గుడి తెడి కడ నిలొ, కిచొచ్గె’మెనఉచర తిల.

30ఆసియా పదేసిమ్ చ యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల సుదల్, పెజల్ క
దసిస్సికడిత్కయ్,పటున్మ్ చయూదుల్ఎతిక్జిన్కోపుమ్జా,నిగజా,
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పవులుక దెర, దేముడుచి గుడి తెంతొ ఒరొగ్ డ నిల. చిబేగిఅదికారుల్
దేముడుచి గుడిచ కెవిడ్వొ డంకిల. 31 పవులుక బార్ కెర, మార గెలత్,
గని ఏలుప కెరి రోమ్ దేసిమ్ చి జమాన్ సుదల్ చి గెరి దేముడుచి
గుడిక పాసి తిలి, చి ‘ఒండి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ జనాబ్ గగొగ్ ల్
జతతి’మెనజమాన్ చొఅదికారిదెక కెర, 32సగుమ్ జిన్జమానుల్ క చి
జోవయించపుంజెక్ జిన్ క వెలొల్ క కడ ఆన, జేఁవ్ జనాబ్ బెర తిలిస్ తె
నిగ గెల. జేఁవ్ జనాబ్, జలె, జమానుల్ క చిజోవయించొఅదికారిక దెక
కెర, పవులుక పెటుక ముల దిల.

33 తెదొడి జమానుల్ చొ అదికారి పాసి జా, పవులుక దెర, దొనిన్
గొలుస్ల్ తెన్ జోక బందయ్ లన్. “ఈంజొ కొనొస్? కిచొచ్ కెర అసెస్?”
మెనపుసిలన్. 34జనాబ్ చ సగుమ్ జిన్ ఏక్ కోడు అనెన్, సగుమ్ జిన్
వేరకోడు సంగ, కేకుల్ గలెత్ తిల,చిజాగగొగ్ ల్ కజోఅదికారి కిచొచ్ రుజుజ్
సూనుక నెత కెర, “అమ్ చి గెరితె ఇనెన్క కడన”మెన జమానుల్ క ఆడ
దిలన్.

35 పవులుక దెరన జా గెరిచి మేడచి గుముమ్మె పాఁవిత పీనెల్ తె
జమానుల్ వెగుక దెరెల్, జనాబ్ ఒగగ్ర్ కోపుమ్జా, జోచి ఉపిప్రి పెలపెలి
జతె తిల చి రిసొ, జమానుల్ పవులుక ఉకుక్ల వయిల. 36 జనాబ్
ఒగగ్ర్ కోపుమ్తెన్ పటిట్ జా, “జోకమొరవ,మొరవ”మెన కేకుల్ గలెత్
తిల.

పవులు పెజల్ తెన్ కొడొ జలిసి
37 పవులుక జమానుల్ జోవయించి మేడతె కడ నెతె తా, పీనెల్

వెగ గుముమ్మ్ పాసి పాఁవిలి పొది, “తుక ఆఁవ్ ఏక్ కోడు సంగుక
సెలవ్ దెసెత్ గే?” మెన గీకు బాస తెన్ జోవయించొ అదికారిక పవులు
పుసిలన్. “గీకు బాస జానిస్ గే? 38జా పొదులె, ఐగుపు దేసిమ్ చొ
ఎకిక్లొ ఈంజ దేసిమి జా కెర, ఈంజ దేసిమ్ చక ఆకమించుప కెరుక
ఉచర, చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కతిత్వొ దెరన్ త మానుస్ల్ క పబుతుమ్ చి
ఉపిప్రి విరోదుమ్ సికడ, బయిలు దేసిమి పటిట్ కడన తిలొ, తూయి
జో, కిచొచ్గె” మెన అదికారి సంగిలన్. 39పవులు జోవయింక జబాబ్
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దిలన్, “ఆఁవ్యూదుడుయి, కిలికియపదేసిమ్ చితారుస్ పటున్మ్ తె
జెరిమ్లయ్, చి నాయిమ్ క *వెలిల్ పటున్మ్ చొ జయిందె, ఆఁవ్ పెజల్ క
ఏక్ కోడు సంగుక దయకెరఅంక సెలవ్దె”మెనఅదికారిక సంగిలన్.
40జో అదికారి సెలవ్ దిలన్, చి పవులు, పీనెల్ చి ఉపిప్రి టీఁవొ జా
కెర, పెజల్ క సయ్ న కెరల్న్. జేఁవ్ పూరి తుకెల్ జతికయ్, జోవయించి
ఎబీబాస తెన్ సంగుక దెరల్న్.

22
గగొగ్ ల్ జలయూదుల్ క పవులు సంగిలిసి

1 కిచొచ్ మెన యూదుల్ చి ఎబీ బాస తెన్ పవులు యూదుల్ క
సంగిలన్ మెలె, “బావుడుల్ , వెలొల్ సుదల్, తుమ్ కెరిల్ నిందక జబాబ్
సంగిందె. సూన” మెన, 2 ఎబీ బాస తెన్ సంగిలన్. ‘ఆమ్
యూదుల్ చిబాస’మెనసూన,అనెన్ తుకెల్ జల. జాకయ్జోచిజబాబ్
జోసంగుక దెరల్న్. 3ఆఁవ్యూదుడుయి, కిలికియపదేసిమ్ చితారుస్
పటున్మ్ తెజెరిమ్లయ్, గని,ఈంజయియెరూసలేమ్పటున్మ్ తెవడడ్ ,
వెలొల్ జలొ అమ్ చొ గమలీయేల్ తె సదు కెరల్య్. జో సికయ్ తికయ్,
అమ్ చపూరుగ్ ల్ చ ఆగన్ల్ రితి నిదానుమ్ సిక కెరె తిలయ్, చి తూమ్
అపెప్క కీసి అసుస్స్ గే, ఆఁవ్ కి దేముడుచి సేవ నిదానుమ్ తెన్ కెరె
తిలయ్. 4జాకయ్,యేసుతె రచచ్న జతి ఈంజ వాట్ క నంపజలసక
పూరి విరోదుమ్ జా, దెర బంద, మునుస్బోదల్ క, తేర్ బోదల్ క జేల్ తె
గలయ్ లయ్. సగుమ్ జిన్ క *మారిల్స్ తెబెదిలయ్. 5జాకోడుకఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి కి, సబతె వెసిత వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ కి సాచి జా
అసిత్. ‘యేసుక నంపజలఒతత్చమానుస్ల్ క దెర,బంద,సిచచ్ కెరవుక’
మెనసెలవ్నఙన,దమసుక్పటున్మ్ తెచవెలెల్లమానుస్ల్ కదెకయ్ తి
రిసొ, ఇనెన్చ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె ఉతల్ నఙిలయ్.

* 21:39 21:39 ‘వెలిల్ పటున్మ్’ మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క సంగ తయెదె. * 22:4
22:4బారికుల్ 8:1, 9 అదయ్యిమ్తెంతొ.
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6“పయానుమ్ గెతెతా, దమసుక్కపాసిఅయ్ లిపొది, రమారమి
మెదెద్నె, పరలోకుమ్ తెంతొ చి వెలిల్ ఉజిడి అంచి సుటుట్ నంత డీసిలి.
7 ఆఁవ్ బుఁయెయ్ సెరున్ సేడ. ఏక్ అవాడ్ అంక సంగిలిసి ఆఁవ్
సూనల్య్, ‘సావులు, సావులు, అంక కిచొచ్క అలల్ర్ కెరసి?’ మెన
సంగిలన్. 8 ‘తుయి కొనొస్, పబు?’ మెన జబాబ్ దిలయ్, చి జో
అంక, ‘తుయిఅలల్ర్ కెరొ నజరేతు గఁవివ్చొయేసు ఆఁవ్’,మెనఅంక
సంగిలన్.

9 “అంచి తెన్ తిలస, జలె, జా ఉజిడి దెకిల, గని అంచి తెన్
లటట్బొల్ సొచి అవాడ్ సూన్ తి నాయ్. 10 తెదొడి, ‘ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక,
పబు?’ మెన, పబుక పుసిలయ్, జో అంక, ‘తుయి ఉటట్ , దమసుక్
పటున్మ్ తెగో,చితుయి కిచొచ్ కెరుక అసెస్ గే తుక ఒతత్ సూనయిందె’,
మెన,అంకసంగిలన్. 11జలెఅంకిఅందర్ఉజిడిచిరిసొ,ఆఁవ్ గుడిడ్
జతికయ్,అంచితెన్అయ్ లసఅంకఆతు దెర,అంకవాట్దెకయ్ ల,
చి దమసుక్ పటున్మ్ తెపాఁవిలయ్.

12 “ఒతత్, అననీయ మెలొ ఎకిక్లొ తిలొ. కీసొ మానుస్ మెలె,
అమ్ చొ దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి నిదానుమ్ కెరెదె, ఒతత్చ యూదుల్
ఎతిక్జిన్ జోక ‘చెంగిల్ మానుస్’ మెనుల. 13జో, అంచితె జా కెర,
అంచి పాసి టీఁవొజ, ‘సావులు, బావొ, తుచ అంకివొ డీసుల’ మెన
సంగిలన్, తెదొడి అంకివొ చెంగిల్ జా జోక దెకిలయ్. 14 తెదొడి, జో,
‘అంచిఇసుట్ మ్జోసికుస్,పరలోకుమ్ చిపునిన్మ్తిలొకీసుత్ క దెకుస్,
జోచి అవాడ్ సూన్ సు.’ మెన, అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చొ దేముడు తుకయ్
నిసాన అసెస్. 15 చి తుయి దెకిలిస్, తుయి సూనిల్స్ చి రిసొ, జోచి
రిసొ, ఎతిక్జిన్ మానుస్ల్ క సాచి సంగెదె. 16 అలెల్, కిచొచ్క రకితసి?
ఉటట్ జోచి నావ్ దెర బాపిత్సుమ్ నఙన, తుయి కెరల్ పాపల్ దోయి జా
గెతి రిసొ,జోచి రచచ్న నఙను.,మెన అననీయఅంక సంగిలన్.

17 “ఆఁవ్ యెరూసలేమ్ తె అనెన్ బుల అయ్ లి పొది, ఏక్ దీసి,
దేవులుమ్ తె గెచచ్ పారద్న కెరె తిలె, పబుతె అంచి మెనుస్ పూరి తా,
18 ‘బే బేగి యెరూసలేమ్ ముల ఉటట్ గో. ఇనెన్ అంచి రిసొచి తుయి
సంగితిసాచి నంప కెరి నాయ్.’,మెన పబు అంక సంగిలన్. 19ఆఁవ్
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జోక, పబువ,అఁవ్ అగెగ్ అమ్ చయూదుల్ చి కేన్ సబగేరి గెలె కి, తుక
నంపజలసక చజ, జేల్ తె గలిలయ్, పెటయ్ లయ్. 20 పడొత్ , తుచి
సాచి జలొ సెత్పనుకమారిల్స్ తె అఁవ్ కి పాసి టీఁవొజ, ‘చెంగిల్’మెంతె
తిలయ్, జోకమారల్సచ సొకక్ల్ గట దెర తిలయ్. ఈంజ ఎతిక్ జేఁవ్
అదికారుల్ కిజాన్ తి. ఆఁవ్ఇనెన్తాఁ గెలెచెంగిల్ కిచొచ్గెమెన,పబుక
ఆఁవ్ సంగిలయ్. 21 జలె, అంక జో కిచొచ్ మెలన్, మెలె, ఉటట్ , గో.
కిచొచ్కమెలె,తుయిదూరిగెచచ్యూదుల్నెంజిలసకసుబుమ్కబుర్
సూనవుకమెన,ఆఁవ్తెదయ్ తసిమెన,పబుఅంకసంగిలన్.”,మెన
పవులు జేఁవ్యూదుల్ క సంగిలన్.
పవులు సంగితికయ్ జనాబ్ కోపుమ్ జలిసి

22 జా కోడు సంగితె ఎద తుకెల్ తా, జోవయింక జేఁవ్ యూదుల్
సూన్ తె తిల. గని, యూదుల్ నెంజిలసచి రిసొచి కోడు సూన,
కోపుమ్ క గటిట్ఙ ఒరస్, కిచొచ్ మెన కేకుల్ గల మెలె, “కీసొ మానుస్,
ఈంజొ! ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజొ కిచొచ్క జింక! ఇనెన్క మార గెల!”
మెన జేఁవ్ కేకుల్ గల. 23జోవయించి ఒగగ్ర్ కోపుమ్ క, జోవయించ
సొకక్ల్ గట కడన దెర పెటిత్ రితి సయ్ న కెర, మతిత్ కి వెంట కెర
గలెత్ తతికయ్, 24 జమానుల్ చొ అదికారి కిచొచ్ కెరుక నేన కెర, “జోక
కమొ కెరి గేర్ తె కడన కొరడ్ల్ తెన్ పెట పరిచచ్ కెర, కిచొచ్ నేరిమ్ జోక
వయడత్తి గే చి జోచి రిసొ కిచొచ్క దసిస్ మెన ఒరస్ దిల గే జానుక”
మెన, జమానుల్ క ఆడ దిలన్.
పవులు రోమియుడు మెనజానుస్ప జలిసి

25 గని జేఁవ్ జోవయింక కొరడ్ల్ తెన్ పెటుక మెన బందితికయ్,
పాసి టీఁవొజ తిలొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క పవులు ఏక్ కోడు
సంగిలన్. “సాచి నే సూన్ తె, నే తీరుప్ జలొ రోమియుడుక పెటిత్
సిచచ్ దెంక నాయిమ్ గే?” మెన పుసిలన్. 26జా కోడు పుసితికయ్,
జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ సూన, వెయి జమానుల్ క వెలొల్ తె
గెచచ్, “అమ్ కిచొచ్ కెరుక గే? ఈంజొ మానుస్ రోమియుడు” మెన
సంగితికయ్, 27జోఅదికారి పవులుతెజా కెర, “తుయిరోమియుడు
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గే?” మెంతికయ్, “ఆఁవ్ రోమియుడుయి” మెన పవులు సంగిలన్.
28 జాకయ్, జో అదికారి, “రోమియుడు జతి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్
డబుబ్ల్ దిలయ్” మెనపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ సంగిలన్. “గని
ఆఁవ్ రోమియుడు జా †జెరిమ్లయ్” మెన, పవులు జబాబ్ సంగిలన్.
29బేగి, జోవయింక పెట పరిచచ్ కెరుక ఉచరల్స బియఁ కెర బార్ జల,
చి పవులుక,జోరోమియుడుమెన, చి రుజుజ్ నే సూన్ తె రోమియుల్ క
సిచచ్ కెరుక, బందుక, నాయిమ్ నాయ్ మెన, ‘తపుప్ కెరల్య్’ మెన
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ బియఁ గెలన్.
యూదుల్ చ అదికారుల్ క సబ వెసయ్ లిసి

30 అనెన్క్ దీసి, పెందలె, “యూదుల్ కిచొచ్క జోక నింద కెర
అసిత్ గే సతిత్మ్ సూనిందె” మెన, జోక బందిల గొలుస్ల్ యిప కెర,
“వెలెల్ల పూజరుల్ , యూదుల్ చి సబతె వెసితస ఎతిక్జిన్ జెతు, చి
సబ వెసయిందె” మెన పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ ఆడ దిలన్.
జేఁవ్ యూదుల్ జెతికయ్, పవులుక ఎటొట్ తొ జోవయింతె కడ ఆన,
జోవయించిమొకెమ్ టీఁవొ కెలన్.

23
1 పవులు, జలె, నే బితె సబ వెసిలసక దెక, “ఓ బావుడుల్ , ఆజి

ఎద అమ్ చొ దేముడుక సతిత్మ్ ఆఁవ్ ఇండితసి.”, మెన, మొదొల్
సంగిలన్. 2 అననీయ మెలొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, “జోక చోండి
పెట” మెన పవులుక పాసి తిలసక ఆడ దిలన్. 3 తెదొడి, పవులు
జోవయింక, “చునున్మ్దెరవమురిక్లుంకడిల్ కూడుజలొరితొతుయి
మాయమానుస్క దేముడు తుకయ్ పెటెదె! దేముడు మోసే తెన్ దిలి
ఆగన్ల్ చి నాయిమ్ తెన్ అంచి రిసొచ రుజుజ్ ల్ సూన్ తి రిసొ సబతె
వెస అసుస్స్, గని నాయిమ్ నెంతె అంక పెటయ్ తసి. తుక కిచొచ్
సతిత్మ్?!” మెన, సంగిలన్. 4 పాసి తిలస, “దేముడుచొ ఎతిక్క
† 22:28 22:28 పవులు యూదుల్ చి సెకుమ్ చొ జలెకి, అబబ్దింసిచి కాలుమ్
తెంతొ ‘రోమియులు ఈంజేఁవ్’ మెన నాయిమ్ తెన్ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ త కాగల్ జోవయించి
కుటుంబుమ్ చక తిల.
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వెలొల్ పూజరిక దసిస్ దూసుప కెరుక జయె నాయ్.” మెన సంగిల,
5చి, “బావుడుల్ ,జోక ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జయెదె’మెన ఆఁవ్ నేని.
జాన్ తయ్, జలె, దసిస్ లటట్బ్ తయ్ నాయ్. ‘తుమ్ చ అదికారుల్ క
దూసుప కెరుక జయె నాయ్’ మెన, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్”
మెన పవులు జబాబ్ దిలన్.

6 పడొత్ , ‘సబ వెసితసతె సదూద్ కయుయ్లు చి పరిసయుయ్ల్ మెల
పండితుల్ ఇనెన్ అసిత్’ మెన పవులు దెక కెర, సబతె కిచొచ్ మెన
కేక్ గలొ మెలె, “ఓ బావుడుల్ , ఆఁవ్ పరిసయుయ్డుయి. అంచ
పూరుగ్ ల్ కి పరిసయుయ్ల్, ‘మొరెల్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దె’ మెన
ఆఁవ్ పరిసయుయ్డు దయిరిమ్ తెన్ అసిస్చి రిసొ, అంక నింద కెర
పరిచచ్ కెరయ్ తతి.”, మెన సంగిలన్. 7 జో దసిస్ సంగిల్ రిసొ,
పరిసయుయ్ల్చి *సదూద్ కయుయ్లు గగొగ్ ల్ జల. 8మానుస్ల్మొరెల్ అనెన్
జితి నాయ్, దూతల్ తతి నాయ్, ఆతమ్ల్ బూతల్ డుంబల్ గట తతి
నాయ్మెన సదూద్ కయుయ్లు సికడత్తి. పరిసయుయ్ల్, ‘మొరెల్ జిమ్ దె,
దూతల్, ఆతమ్ల్ బూతల్, డుంబల్ గట అసిత్’ మెన ఒపప్న్ తతి, చి
రిసొ, దొనిన్ జటుల్ జా ఒగగ్ర్ గగొగ్ ల్ జల. 9 తెదొడి, పరిసయుయ్ల్ చి
జటుట్ తెచ సగుమ్ జిన్మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స టీఁవ
కెర, “ఈంజొమానుస్తె కిచొచ్ తపుప్ డీసె నాయ్. ఏక్ వేల కేన్ జవుస్
ఆతమ్ జవుస్, దూత జవుస్ ఇనెన్తెన్ లటట్బొల్ ” మెన సంగిల. 10జా
కోడు సూన కెర సదూద్ కయుయ్లు ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జల, చి జేఁవొజ జటుల్
జలస అనెన్ ఒగగ్ర్ గగొగ్ ల్ జతికయ్, జమానుల్ చొ అదికారి, ‘యూదుల్
పవులుక ఎకెక్ దడి దొనిన్ పకక్లె దెర చిరమారుల’ మెన బియఁ కెర
“తుమ్ జోవయింతె ఉత గెచచ్, జోక జోవయించి నెడిమి తెంతొ ఉరల్
కడ దెర జా అమ్ చి జమానుల్ గెరిచి మేడతె ఆన జోక రక” మెన,
జమానుల్ క ఆడ దిలన్.
పవులుక పబు దయిరిమ్ సంగిలిసి

* 23:7 23:7మానుస్ల్ మొరెల్ అనెన్ జితి నాయ్, దూతల్ తతి నాయ్, ఆతమ్ల్ బూతల్
డుంబల్ గట తతినాయ్మెన సదూద్ కయుయ్లు సికడత్తి
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11జా రాతి, యేసుపబు పవులుచి పాసి టీఁవొజ కెర, “తుయి బి
నాయ్. ఈంజ యెరూసలేమ్ తె తుయి కీసి అంచి రిసొ సాచి సంగ
అసిస్స్ గే, దసిస్, తుమ్ క ఏలుప కెరి రోమ పటున్మ్ తె కి అంచి రిసొ
సాచి సంగితె”మెన పబు జోక సంగిలన్.

పవులుకమారుక మెనయూదుల్ కుట కెరిల్సి
12అనెన్క్ దీసిపెందలె,యూదుల్ కుట కెర, “పవులుకమారెఎదక

చువెవ్ తనెన్ తమ్ దె” మెన ఆతు ఉకిక్ల. 13 కెతిత్జిన్ జా కుట కెరల్
మెలె,దొనిన్ విసొజిన్ చి కంటఅనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్. 14జేఁవ్ వెలెల్లపూజరుల్
చి సబచవెలెల్లమానుస్ల్ తెగెచచ్, ఇసిమెల, “ ‘పవులుక అమ్మారె
ఎదక చువెవ్ తనెన్ తమ్ దె’మెనఆతు ఉకుక్ల అసుస్మ్. 15జాకయ్,
తూమ్, సబ వెసితస ఎతిక్జిన్ తెన్, రోమచ జమానుల్ చొ అదికారితె
అపెప్ గెచచ్, ‘పవులుక అనెన్ సరిగా పరిచచ్ కెర తీరుప్ సంగుమ్ దె. జోక
కడ ఆను’ మెన జో అదికారిక సంగ. జో కడ ఆనెల్, జో పవులు తీరుప్
కెరి గెరి పాసి నే జెతె అగెగ్,మారుమ్ దె”మెన, కుట కెరల్.

16 జలె, పవులుక వటెట్ దెర మారి కుటచి రిసొ పవులుచి బేనిస్చొ
పుతుత్ సి సూన తా, జమానుల్ తతిస్ తె గెచచ్, తెడి పెస, పవులుక
సంగిలన్. 17 పవులు పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ ఎకిక్లొక బుకారా
కెర, “జమానుల్ చొఅదికారితెఈంజొనాడుక కడనే. ఏక్ కబుర్ఈంజొ
ఆన అసెస్” మెన సంగితికయ్, 18అదికారితె కడన కెర, “జేలి జలొ
పవులు అంక బుకారా కెర, అదికారితె ఈంజొ నాడుక కడ నే. జోక
కబుర్ ఆన అసెస్, మెన తెదయ్ లన్”, మెన, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ సంగితికయ్, 19అదికారి జో నాడుచి ఆతు దెర, జో తెన్ గెర్ చి
తెడి పెస గెచచ్, కో నే సూన్ తె, “అంక తుయి సంగితి కబుర్ కిచొచ్?”
మెన పుసిలన్. 20 “యూదుల్ కుట కెర అసిత్. ఆరిక, పవులుక అనెన్
సరిగా పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరి రితి జా, తుక, ‘కలిక సబతె కడ ఆనుస్’
మెన తుక కబుర్ తెదవుక ఉచర అసిత్. 21 గని పోని. పవులుక వటెట్
దెర మారుమ మెన, దొనిన్ విసొజిన్ చి కంట అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ రకితతి.
జోకమారె ఎదక చువెవ్ తనెన్ తమ్ దె మెన జేఁవ్ ఆతు ఉకుక్ల అసిత్.
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తుక ‘ఆమ్ఉచరిల్ ఆడ దెవుస్’మెన, రకితెఅసిత్”, పవులుచొబేనిస్చొ
పుతుత్ సి జమానుల్ చొ అదికారిక సంగిలన్.

22జాక జో అదికారి, “అంక తుయి ఈంజ కబుర్ సంగిలిసి కకక్
సంగు నాయ్” మెన నాడుక ఆడ దిలన్. 23 తెదొడి జమానుల్ చొ
అదికారి, దొగుల పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క బుకారా కెర, “దొన్
పుంజొజిన్ మాములుమ్ జమానుల్ క, గోడల్ తె వెగిత డబబ్య్ జిన్
జమానుల్ క,దొన్పుంజొజిన్ఈంటెల్ దెర జమానుల్ క ఆడ దేసు. నొవువ్
గంటల్ రాతిక తెయార్ జా తతుత్ . సరియ పటున్మ్ ఎదక జేఁవ్ క
తెదయిందె. 24పడొత్ , పవులు వెగ గెతి రిసొ, గోడలు దొరుక్ కెరు. జో
కిచొచ్ పమాదుమ్ నే జతె పేలిక్స్ తె తుమ్ జోక బొడొవ దాస” మెన,
జేఁవ్ దొగుల పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క ఆడ దిలన్. 25 పేలిక్స్ క
దెతి ఉతుమ్ రెగిడొల్ .

26 “వెలొల్ అదికారి జలొపేలిక్స్ క ఆఁవ్ కౌల్దియలూసియతెదయ్ తి
ఉతుమ్. 27 తుచితె ఆఁవ్ తెదయ్ తొ ఈంజొ మానుస్క యూదుల్
దెర, మారిత, గని ఆఁవ్, అంచ జమానుల్ తెన్ జా కెర, దెక, జోక
‘రోమియుడు’ మెన సూన, రచిచ్ంచుప కెరల్య్. 28 జోక ‘కిచొచ్
నేరిమ్వయడత్తి గే సూనిందె’మెన,జోవయించిసబతెటీఁవొ కెలయ్,
29 ‘మొరి సిచచ్ జవుస్, జేల్ తె గలిత్ సిచచ్ జవుస్ ఆనన్ తి కిచొచ్
నేరిమ్ కెరె నాయ్, గని ఎకిక్ జోవయించి దేముడుచి నముకుమ్ క
బెదెతిసి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ చి అలవాట్ పిటట్య్ తయ్
జోక నింద కెరతి’ మెన, అంక రుజుజ్ అయ్ లి. 30 తెదొడి, ‘జోక
మారుక కుట కెర అసిత్’ మెన, సూనల్య్, బేగి తుచితె తెదయ్ తసి,
జోకనింద కెరల్సక, ‘జేఁవ్ కి తుచితీరుప్ కెరిటాన్ తెగెచచ్,జేఁవ్ వయడిత్
నేరిమ్ చి రిసొతుచిమొకెమ్ జెఁవివ్సాచిసంగుత్’మెనఆడదాఅసిస్”
పేలిక్స్ అదికారిక జమానుల్ చొ అదికారి ఉతుమ్ రెగిడల్న్. 31జాకయ్,
జమానుల్ చొ అదికారి సంగిల్ రితి, జమానుల్ జా రాతి అంతిపతి మెలి
పటున్మ్ ఎద పవులుక బొడొవ దా కెర, 32అనెన్క్ దీసి పెందలె ‘జోక
సరియ పటున్మ్ ఎద బొడొవ దెతు’ ఎకిక్ గోడల్ తె వెగిల జమానుక
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ముల, తిల జమానుల్ యెరూసలేమ్ తె అనెన్ బుల గెల.
33 పవులుక బొడొవ దిలస, జోవయింతెన్ సరియతె పాఁవ కెర,

అదికారికఉతుమ్దాకెర, పవులుకజోచిపురెటీఁవొ కెలన్. 34తెదొడి
అదికారి, జా ఉతుమ్ సదు కెర, “తుయి కేన్ పదేసిమ్ చొమానుస్?”
మెన పవులుక పుసిలన్. “కిలికియ పదేసిమ్ చొఆఁవ్”మెన పవులు
జబాబ్ దిలొ. 35 “దసిస్ జలె, తుక నింద కెరస ఇనెన్ పాఁవ అయ్ లె,
తుచి తగు సూనిందె”మెనసంగ కెర, “హేరోదురానొచిమేడతెఇనెన్క
కడన రకుత్”మెన పేలిక్స్ అదికారి ఆడ దిలన్.

24
1పాఁచ్పొదుల్గెతికయ్,ఎతిక్కవెలొల్ పూజరిఅననీయ,సబతెచ

వెలెల్ల సుదల్ తెన్, పవులు కెరి నింద వయడిత్కయ్ తెరులుల్ మెలొ
ఎకిక్లొ తెన్, ఉటట్ అయ్ ల. అదికారిచి గెరితె జా కెర, పవులుచి
రిసొ జేఁవ్ సంగిలి నింద వయడల్. 2 తెదొడి, అదికారి పవులుక కడ
ఆనయ్ తికయ్,జోకెరినిందచితగు సంగుకమెన,తెరులుల్ సంగిలన్.
“తూయి ఏలుప కెరికయ్, వెలొల్ పేలిక్స్ అమ్ చి ఒండి పదేసిమ్ క
సేంతుమ్, చి తుచి దయచి రిసొ, అమ్ చి దేసిమ్ చ కసట్ల్ నసట్ల్
మారుస్ప జా అసిత్. 3జాకయ్, తుచి ఎదివాట్ తోడుచి రిసొ, అమ్ చి
సరద్సంతోసుమ్ తుక సూనయ్ తసుమ్. 4 తుక ఒగగ్ర్ కామ్ తయెదె,
చి తుక ఒగగ్ర్ కొడొ సూనవ అలల్ర్ కెరుక నెసుమ్, గని దయ కెర దొనిన్
కొడొ జవుస్ సూను. 5 ఈంజొ మానుస్ బలే అలల్ర్ కెరయ్. ఒండి
లోకుమ్ చఅమ్ చయూదుల్ తె గెచచ్, పబుతుమ్ చిఉపిప్రి విరోదుమ్
కెరి రితి సికడత్య్. పడొత్ నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుచి అలవాట్ కెర
మారుస్ప జలసచి జటుట్ తె జోముకిక్మ్. 6ఈంజ నెంతె అనెన్ అమ్ చి
దేముడుచి గుడిక గార్ కెరుక ఉచరొల్ , గని జోక దెర పిటట్య్ లమ్.
*అమ్ చ ఆగన్ల్ రితిచి అలవాట్ తె కెరి రితి జోక తీరుప్ కెరమ్, 7 గని

* 24:6 24:6 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 6 నంబర్ చి
ఆకర్ కోడుచి 7 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్;మెలె, ‘అమ్ చ’ తెంతొ ‘దిలన్’ ఎద.
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జమానుల్ చొ అదికారి జలొ లూసియ జా కెర, అమ్ చి అతిత్ తెంతొ
జోక ఉరల్ కడన కెర, నేరిమ్ వయడత్స పేలిక్స్ అదికారిచి తీరుప్ కెరి
టాన్ తె గెతు., మెన ఆడ దిలన్. 8 తూయి సొంత జో మానుస్క
పరిచచ్ కెరెల్, అమ్వయడిత్ నేరిమ్ ఎతిక్చి రిసొ తూయిసూన, రుజుజ్ ల్
దెకితె”. 9యూదుల్ఎతిక్జిన్ “సరిగా”మెన,జోచిసాచిబెదవజేఁవ్
నేరిమ్ లు వయడల్.

పవులు జబాబ్ దిలిసి
10తెదొడి, ‘తుయి జబాబ్ దేసు’ మెన, పవులుక అదికారి సయ్ న

కెరల్న్, పవులు సంగిలన్. “తుయి ఒగగ్ర్ వెరుస్లు ఈంజ దేసిమి
ఏలుప కెరె అసిస్స్ చి రిసొ దయిరిమ్ తెన్ ఆఁవ్ జబాబ్ దెతసి.
11అపెప్క బార పొదుల్ జంక నేతయ్, దేముడుచి గుడితె బకి కెరుక
మెన,ఆఁవ్యెరూసలేమ్ తెగెలయ్. తుక రుజుజ్ కావలెమెలె,సాచుల్
అసిత్.

12 “ఆఁవ్ ఒతత్ తా, దేముడుచి గుడితె జవుస్, సబ గెరలె జవుస్,
పటున్మ్ తె జవుస్, ఆఁవ్ కిచొచ్ వేర కోడు సికడిల్సి దెక అసిత్ గె? ఆఁవ్
పెజల్ క అలల్ర్ కమొ సికడిల్సి దెక అసిత్ గే? నాయ్! 13 పడొత్ , అంచి
రిసొ జేఁవ్ అపెప్ నింద కెరిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్ దెకవుక నెతిరి. 14 గని
తుచిమొకెమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ ఒపప్న్ తసిమెలె, ‘తపుప్’మెన జేఁవ్ సంగితి
‘యేసుకీసుత్ దొరుక్ జలి రచచ్నవాట్’మెనఒపప్న్ తినాయ్. సుబుమ్
కబుర్ క నంపజా ఆఁవ్ ఇండ, అమ్ చ †మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ జలెకు,పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ
కబురుల్ తె తిలిసి ఎతిక్, జో దేముడుచ కబురుల్ రెగిడిల్సి ఎతిక్, ఆఁవ్
నంప కెరసి. 15ఈంజేఁవ్ ఒపప్న్ తిసి ఆఁవ్ కి దయిరిమ్ తెన్ పూరి
నంప కెరసి, సతిత్మ్ ఇండిలస అబదుద్ మ్ ఇండిలసకిమొరెల్ కి, జీవ్జా
† 24:14 24:14 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.
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ఉటట్ గెచుచ్ల. 16జాకయ్, దేముడుక కి,మానుస్ల్ క కి కిచొచ్ పాపుమ్
నే కెరి రిసొ, ఆఁవ్ జాగర దెకన్ తసి.

17 “ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, యూదుల్ చ బీద సుదల్ క తోడు
దెంక మెన, ఒతత్చ మానుస్ల్ దిలి డబుబ్ల్ దెరన అయ్ లయ్, చి
అమ్ చొ దేముడుక కానుక దెంక మెన, దేముడుచి గుడితె గెలయ్.
18 సుదిద్ జతి కారిమ్ కెరన ఆఁవ్ దేముడుచి గుడితె దసిస్ బకి కెరె
తతికయ్, ఆసియాపదేసిమ్ చ అమ్ చయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
అంక దెకిల. గని కేన్ జనాబ్ గగొగ్ ల్ గుగిగ్ల్ జలిసి కిచొచ్య్ నాయ్.
19అంచి రిసొ ఆసియాచయూదుల్ కిచొచ్ నేరిమ్ వయడుక ఇసుట్ మ్
జతతి, జెఁవివ్ అపెప్ ఇనెన్ తుచి మొకెమ్ సాచి జంక జలె చెంగిల్ తతిత్.
20 గని జేఁవ్ నాయ్, చి ఈంజేఁవ్ యెరూసలేమ్ చ మానుస్ల్ సబ
కెరిల్స్ తె ఆఁవ్ నింద జలి పొది, ఆఁవ్ కిచొచ్ తపుప్ కెరిల్స్ చి రుజుజ్ దెకిల
గే, సూనల్ గే, సంగుతు. 21 ఎకిక్ కోడుచి రిసొ జేఁవ్ సంగుక జయెదె.
జోవయించి నెడిమి ఆఁవ్ టీఁవొజ తా, ‘మొరెల్ కి జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దె’
మెన ఆఁవ్ సంగితసిచి రిసొ అంక ఆజి నింద కెరతి.” దసిస్ పవులు
అదికారిక సంగిలన్.
పవులుక తీరుప్ నే జతె జేల్ తె రకితె తిలిసి

22అదికారి జలొ పేలిక్స్, యేసుక నంపజతి చి రిసొ ఇదిల్ ఒగగ్ర్
జానె,చితీరుప్వాయిదకెరి రితి, “జమానుల్ చొఅదికారిజలొలూసియ
ఇతత్ల్ ఉటట్ అయ్ లె, తుక వయడిత్ నేరిమ్ చి తగు సూనిందె” మెన,
పవులుక సంగిలన్.

23 పడొత్ , ఒతత్ తిలొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క, “ఈంజొ
మానుస్క జేలి కెర, గని బంద గటనాయ్, గదితె డంక నాయ్, చిజోచ
గోతుసుదల్ తెకోగోత్అయ్ లె కి,జోకదొరుక్ జలిసి కిచొచ్ ఆనెల్కి,అడుడ్
కెర నాయ్”మెన పేలిక్స్ ఆడ దిలన్.

24 సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , పేలిక్స్ అదికారి యూదుడుయి జలి
దుసిలల్ మెలితేరిస్క కడఆన,పవులుజేలితిలిస్ తెఅయ్ ల. పవులుక
“జెవుస్” మెన పేలిక్స్ సంగ తెదయ్ తికయ్, అయ్ లొ. యేసుకీసుత్ చి
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ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలిస్ చి బోదన సూనల్. 25 పవులు బోదన కెర
కెర, కిచొచ్చి రిసొ సంగుక దెరల్న్ మెలె, పునిన్మ్ చి రిసొ, ఆస కెరంతి
రిసొ, చి ఆకర్ దీసిక లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క యేసుపబు పరిచచ్ కెర
‡తీరుప్ కెరుక తిలిస్ చి రిసొ సంగిలన్, చి పేలిక్స్,సొంత కెర తపుప్ల్ క
ఉచర లాజ్ జా బియఁ కెర, “అపెప్చి మటుట్ క ఉటట్ గెచచ్ తా. అంక
అవ్ కాసుమ్ తిలె, తుక కెఁయఁక గే అనెన్ బుకారిందె” మెన జోక
తెదయ్ లన్. 26 పడొత్ , పేలిక్స్ అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ ఉచరె తిలొ మెలె,
‘విడద్ల్ జతి రిసొ ఏక్ వేల పవులు లంచుమ్ దెయెదె’ మెన ఆస జా
తిలొ. జాకయ్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జోక బుకారా బుకారా, జో తెన్ లటట్బొల్ .
27గనిపవులుక ఒతత్ జేలి కెరదొనిన్ వెరుస్ల్ గెతికయ్,పేలిక్స్ అదికారి
వేరతెమారుస్ప జలొ,చిపొరిక్యస్పెసుత్ స్ అదికారి జలొ. మారుస్ప
జలి పొది, యూదుల్ క పులవుక మెన పవులు జేల్ తె దసేస్ తతి రితి
పేలిక్స్ ముల దిలొ.

25
పవులుచి రిసొయూదుల్ అనెన్ అలల్ర్ ఉచరిల్సి

1 ఏలుప కెరుక మెన, పెసుత్ స్ యూదయ పదేసిమి ఉటట్ జా
తిరతి గెలి పడొత్ , జోవయించి మేడ తిలి సరియ తెంతొ బార్ జా,
యెరూసలేమ్ తె గెలొ. 2 వెలెల్ల పూజరుల్ చి యూదుల్ చ అనెన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ జోతె జా కెర, పవులుచి రిసొ సంగిల. 3అనెన్, “దయ కెర
పవులుక యెరూసలేమ్ తె తెదవు” మెన, బతిమాలప్ జా సంగిల. జో
అయ్ లె, వటెట్ లుంక దెరమారుక మెన ఉచరతి. 4పెసుత్ స్, “పవులు
ఒతత్ సరియతె జేల్ తె అసెస్, చి ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె ఆఁవ్ ఒతత్ అనెన్
గెచిచ్ందె” మెన సంగ. 5 “ఆఁవ్ ఒతత్ గెచుచ్క బార్ జలె, తుమ్ చ
అదికారుల్అంచితెన్బెదజెతు,చిజోమానుస్ కిచొచ్ నేరిమ్కెరతిలె,
రుజుజ్ దెకవుతు!” మెన సంగిలన్.
‡ 24:25 24:25 కిచొచ్ తీరుప్మెలె,జోవయింకనంపజాసతిత్మ్జలసక పరలోకుమ్ తె కడ
నెతిసి, గని నంప నెంజ అబదుద్ మ్ తెతాఁ గెలసక సిచచ్తె గలిత్సి.
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పెసుత్ స్ పవులుచి తగు అనెన్ సూనిల్సి
6 పెసుత్ స్ ఎకిక్ అటుట్ గే దెసుస్ గే పొదుల్ ఒతత్ యెరూసలేమ్ తె తా

కెర, సరియతెఅనెన్ఉటట్ అయ్ లన్,చిఅనెన్క్ దీసిపవులుచితగుచ
రుజుజ్ ల్ సూనుక వెస, పవులుక “జెవుస్”మెన ఆడ దిలొ. 7పవులు
యెరూసలేమ్ తెంతొ అయ్ ల. యూదుల్ జోవయించి సుటుట్ నంత
టీఁవొజ కెర, కిచొచ్ కిచొచ్ వెలెల్ల నేరిమ్ లు ఒగగ్ర్ సంగిల, గని రుజుజ్ ల్
దెకవుక నెతిరల్. 8 తెదొడి పవులు “యూదుల్ చ ఆగన్ల్ రితి కెరిస్ చి
అలవాట్ ఉచరెల్ కి, కిచొచ్ నేరిమ్ కెరి నాయ్, దేముడుచి గుడిచి రిసొ
కి కిచొచ్ నేరిమ్ కెరినాయ్, చి అమ్ క ఏలుప కెరొ * సర్ చిరాజిమ్ క కి
కిచొచ్య్ ఇదిలిసి నేరిమ్ కి కెరి నాయ్”మెన, జబాబ్ దిలన్.

9 పెసుత్ స్, మాతుమ్, యూదుల్ క పులవుక మెన, పవులుక,
“యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ ఈంజేఁవ్ అంక సూనయ్ ల నేరిమ్ లుచి రిసొ
తీరుప్ కెరవనుక ఇసుట్ మ్ జతసి గే?” మెన పుసిలన్. 10 గని పవులు
జబాబ్దిలన్, “† సరు వెలొల్ రానొఏలుప కెరి రితిచిగెరితెతీరుప్ జంక
మెన ఇనెన్ ఆఁవ్ టీఁవొజ అసిస్. ఇనెన్యి అంచి తగు తీరుప్ సరిగా
జంక. యూదుల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ తపుప్ కెరి నాయ్. తుయి కి జా కోడు
జానిస్. 11ఆఁవ్తపుప్ కెరయ్జలె,మొరిసిచచ్చిఎదిలినేరిమ్కెరయ్
జలె, ఆఁవ్ మొరెల్ కి బాద నాయ్. గని ఈంజేఁవ్ వయడత్ నేరిమ్ లు
ఆరిచ జలె,అంకయూదుల్ చి రితితీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుకమెన ఇనెన్చి
అతిత్ అంక కోసొరప్ కెర దెంకనాయిమ్నాయ్. సర్ వెలొల్ రానొసొంత
అంచి తగు సూన తీరుప్ కెరుస్” మెన, సంగిలన్. 12తెదొడి, పెసుత్ స్,
జోవయించి సబచఅదికారుల్ తెన్ వెస లటట్బల్, చి పవులు, “ ‘ సరు
సొంత అంచి తగు సూన తీరుప్ కెరుస్’ మెన ఇసుట్ మ్ జలది. ఈంజ
తగు జా సెలవ్ దెతయ్. సరుచి గెరి గో”మెన తీరుప్ సంగిలన్.
పెసుత్ స్ పవులుచి రిసొ పెసుత్ స్ అగిపప్ రానొక సంగిలిసి

* 25:8 25:8 వెలొల్ రానొచి,రానొచి. † 25:10 25:10 సీజరు వెలొల్ రానొ,మెలె వెలొల్
రానొ, రోమ్ పటున్మ్ తె తా ఈంజ ‘బారికుల్’ చి పుసత్కుమ్ తె సంగిల పదేసిమ్ లు ఎతిక్చి
ఉపిప్రి ఏలుప కెరయ్. రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క వెలొల్ ,జో.
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13 సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్, ‘పెసుత్ స్ నొవర్ ఏలుప కెరయ్’ మెన,
ఇదిల్ ఉతత్ర పకక్చొ రానొ జలొ అగిపప్, బేనిస్ జలి బెరీన్కే తెన్,
సరియతె గోత్ అయ్ ల. 14 ఒగగ్ర్ దీసల్ ఒతత్ తతికయ్, పవులుచి
తగుచి రిసొ పెసుత్ స్ జో రానొక సంగిలన్. పేలిక్స్ ఏలుప కెరిల్ తెంతొ
జేలి జలొ ఎకిక్లొ ఇనెన్ అసెస్. 15 జలె, ఆఁవ్ యెరూసలేమ్ తె గెచచ్
తిలి పొది, ఇస దస నేరిమ్ లు కెర అసెస్, మెన వెలెల్ల పూజరుల్ చి
యూదుల్ చ అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ సంగ, తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరు మెన,
అంక సంగిల.

16 “జేఁవ్ యూదుల్ దసిస్ సంగితికయ్. నేరిమ్ వయడల్స
నేరిమ్ వయిలొసొ ఎకిక్తె తీరుప్ కెరి టాన్ తె జా తగు సూనవుక
నే టీఁవొజతె అగెగ్, నేరిమ్ వయితొసొ జేఁవ్ నింద కెరిస్ క జబాబ్
సంగుక అవ్ కాసుమ్ నే దెతె అగెగ్, అమ్ చ రోమియుల్ చి అలవాట్
తెన్ జోక కచి అతిత్ సొరప్ దెంక జయె నాయ్, మెన, జబాబ్ దిలయ్.
17జాకయ్, జేఁవ్ ఇతత్ల్ ఉటట్ అయ్ లి బేగి, వాయిద నే కెరె, అనెన్క్
దీసి తగు సూనవుక మెన తీరుప్ కెరిస్ తె వెస, జోక జెవుస్ మెన, కడ
ఆనయ్ లయ్. 18 నేరిమ్ వయడత్స టీఁవొ జలి పొది, కిచొచ్ విలువచ
నేరిమ్ లు వయడిత్ నాయ్. 19జేఁవ్ కిచొచ్చ నిందల్ జోక సంగితె తిల
మెలె,జోవయించొ దేముడుచి అలవాట్ చి కమొచి రిసొ, పడొత్ యేసు
మెలొఎకిక్లొక ‘మొరఅనెన్జిలొ’మెనపవులుసంగిలిస్ క గగొగ్ ల్జతె
తిల. 20జాకయ్,దసస్తగులుతీరుప్ కెరుక నేన కెర,ఈంజేఁవ్సంగిత
నిందల్ చి రిసొ యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ తగు సూనవ తీరుప్ కెరవనుక
ఇసుట్ మ్ జతసి గె? మెన పుసిలయ్. 21 గని, వెలొల్ రానొ జలొ సరు
సొంత తీరుప్ కెరుస్, మెన మదెనె ఇనెన్ జేలి తయిందె మెన పవులు
ఇసుట్ మ్ జతికయ్, సర్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ తి ఎదక జోక రకితె తతుత్
మెన, జేలితె అనెన్ గలిలయ్,”మెన పెసుత్ స్ సంగిలన్.

22జాకయ్ అగిపప్ రానొ, ఆఁవ్ సొంత జోచి తగు సూనుక అంక
ఇసుట్ మ్, మెన సంగిలన్, చి “దసిస్ జలె, కలిక జోక సూన్ తె” మెన,
పెసుత్ స్ సంగిలన్.
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అగిపప్ రానొ పవులుచి తగు సూనిల్సి
23జలె,అనెన్క్ దీసి,అగిపప్ రానొ, బెరీన్కేమెలి బేనిస్ తెన్బార్జా,

జమానుల్ చ అదికారుల్ తెన్, చి పటున్మ్ చ వెలొల్ సుదల్ తెన్, గెరితె
ఒగగ్ర్ గవురుమ్ తెన్ జా కెర, వెసిల. పవులుక కడ ఆన మెన పెసుత్ స్
ఆడ దెతికయ్, కడ ఆనల్.

24 తెదొడి, బెర తిలసక పెసుత్ స్ “ఓ రానొ జలొ అగిపప్, ఇనెన్
అయ్ లస ఎతిక్జిన, ఈంజొమానుస్క తుమ్ దెకితసు. ఇనెన్చి రిసొ
జా సుటుట్ యూదుల్ ఎతిక్జిని, యెరూసలేమ్ తె కి ఇనెన్ కి, అంక
బలవంతుమ్ కెర, జో అనెన్ జింక కిచొచ్క? మొరుస్! మెన, కేకుల్
గలెత్ తిల. 25 గని, ‘మొరి సిచచ్ జతి కేన్ నేరిమ్ కెరె నాయ్’ మెన
అంక డీసిలి, చి ఈంజొ, సరు వెలొల్ రానొ సొంత అంచి తగు, సూన
తీరుప్ కెరుస్, మెన కోర్ ప జతికయ్, దసిస్ జలె, జో తెయి రోమ్ తె తుక
తెదయిందె మెన, ఇనెన్క ఒపప్నల్య్. 26 గని, ఇనెన్చి రిసొ అంచొ
సరు పబుక దెతి రిసొ కిచొచ్ నేరిమ్ రెగుడుక నేన అసిస్; కిచొచ్ నేరిమ్
వయడిత్సి నాయ్ చి రిసొ ఎతిక్చిమొకెమ్, ముకిక్మ్ క తుచిమొకెమ్, ఓ
అగిపప్ రానొ, జోక టీఁవొ కెర అసిస్. కిచొచ్ మెన మెలె, ‘జేఁవ్ జోచి
కొడొ సూనెల్, ఆమ్ ఇనెన్క పరిచచ్ కెరెల్, ఇనెన్చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ రుజుజ్
అమ్ చొ వెలొల్ రానొ సరుక రెగుడుక జయెదె’. 27 జలె, జేలి జలొ
కేన్మానుస్క ఆరి, కిచొచ్ నేరిమ్ వయడుక నేన్ తె తెదవుక బెదితయ్
నాయ్,మెన ఆఁవ్ ఉచరసి”మెన ఇసి సంగిలన్.

26
అగిపప్ రానొచిమొకెమ్ పవులు సాచి సంగిలిసి

1తెదొడి,అగిపప్ రానొ పవులుక, “తుయిసొంతజబాబ్దెంక తుక
సెలవ్ దెతసి” మెలన్, చి పవులు ఆతు తెన్ సయ్ న కెర, ఇసి మెన
జబాబ్ దిలన్.

2“ఓఅగిపప్రానొ,యూదుల్ కెరల్ నిందల్ఎతిక్చిరిసొతుచిమొకెమ్
ఆఁవ్ జబాబ్ దెంక సెలవ్ దొరుక్ జలిచి రిసొ అంక సరద్. 3యూదుల్
కెర రకల్ ఎతిక్, యూదుల్ చ తగుల్ ఎతిక్, తుయి జానిస్. జాకయ్,
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తుయి ‘బమమ్ నెంతె అంచి సాచి సరిగా సూసుక’ మెన, ఆఁవ్ తుక
జొకరసి. 4ఆఁవ్బాలతతెతెంతొ,అమ్ చసొంతమానుస్ల్ తెకిఈంజ
యెరూసలేమ్పటున్మ్ తె కి,ఆఁవ్ కీసి జిలయ్గేయూదుల్ ఎతిక్జిన్
జాన్ తి. 5 అమ్ చి మొతుత్ మ్ చ ఆగన్ల్ ఎతిక్జిన్ చి కంట నిదానుమ్
కెరఆమ్పరిసయుయ్ల్బకి కెరి రితిఆఁవ్ ఇండిలిసిమెనజేఁవ్అగెగ్య్
తెంతొ జాన్ తి. జేఁవ్ సతిత్మ్ సాచి సంగుక ఇసుట్ మ్ ఒతత్ జలె, ఇసి
సంగిత. 6 అపెప్, జలె, కిచొచ్క అంక తగు కెర అసిత్ మెలె, అమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చక అమ్ చొదేముడు సంగిలి కోడు ఆఁవ్ నంపజాదయిరిమ్
తెన్ తిలి రిసొయి. 7జా కోడు సంగిలిస్ క ‘అమ్ క జెయిమ్ జవుస్!’
మెన, అమ్ చ బార సెకుమ్ లుచ యూదుల్ రోజుక అందరె మెదెద్నె
నిదానుమ్ తెన్ బకి కెరతి. జేఁవ్ కోర్ ప జతిస్ చి ఆసచి రిసొ మెన
ఆఁవ్ నంపజతసిచి రిసొ, ఓ రానొ, అంక నింద కెరతి. 8 ‘మొరల్సక
దేముడు జియడత్య్’ మెన సంగిలె, కిచొచ్క తుమ్ ఎతిక్జిన్ నంప
కెరుక నెతిరసు?

9 “అగెగ్యి, జలె, నజరేతు గఁవివ్చొయేసుక ‘జొయియ్ దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనమానుస్ల్సంగిలె, ‘అబదుద్ మ్’మెన,మెనుస్
నిదానుమ్ ఉచర, ఆఁవ్ అగెగ్ నంపజలస్ క జలె అలల్ర్ కెరె తిలయ్.
10 యెరూసలేమ్ తె జోవయింక *అలల్ర్ కెరల్య్. కీసి మెలె, వెలెల్ల
పూజరుల్ చి సెలవ్ నఙన, పబుచయ్జలమానుస్ల్ క జేల్ తె గలిలయ్,
చి ‘మొరి సిచచ్ జతు’ మెన, ఆఁవ్ ఒపప్నల్య్. 11ఎతిక్ సబగేరి గెచచ్
జోవయింక సిచచ్ల్ కెరె తిలయ్, చి ‘యేసుక రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ
కీసుత్ నెంజె మెన సంగ జోవయింక దూసుప కెరు’ మెన, జోవయింక
అలల్ర్ కెరల్య్. జోవయించి రిసొ అంక వెరి కోపుమ్ చి రిసొ, వేర
దేసిమ్ లుచ పటన్ల్ తె గెచచ్ కి,జోవయింక అలల్ర్ కెరె తిలయ్.

12 “దసిస్, ఏక్ సుటుట్ , ‘నంపజలస్ క అలల్ర్ కెరిందె’ మెన, వెలెల్ల
పూజరుల్ చి సెలవ్తెన్జోవయించిఅదికారుమ్తెన్ఏక్ దీసిదమసుక్
పటున్మ్ తె గెతి వటెట్ గెతె తతికయ్, 13ఓ రానొ, మెదెద్నె, పరలోకుమ్
* 26:10 26:10బారికుల్ 9 అదయ్యిమ్.
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తెంతొ చి ఏక్ వెలిల్ ఉజిడి దెకిలయ్. పొదుద్ చి ఉజిడ్ చి కంట వెలిల్
ఉజిడి. అంచి సుటుట్ నంత, అంచి తెన్ పయానుమ్ కెరె తిలసచి
సుటుట్ నంత డీస లగిలి. 14జా దెక, ఆమ్ ఎతిక్జిన్ ఎటొట్ సేడిత్కయ్,
అమ్ చి ఎబీ బాస తెన్ ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్య్, ‘సావులు,
సావులు, అంక కిచొచ్క అలల్ర్ కెరసి? ఆఁవ్ సికడిత్సి తుయి నెస కెర,
తుకయి తూయినొపిప్ కెరంతసి?’,మెన సంగిలన్. 15 ‘తుయి కొనొస్,
పబు?’ మెనపుసిలయ్, ‘తుయిఅలల్ర్ కెరొయేసు అఁవివ్. 16తుయి
ఉటట్ , టీఁవొజ. కిచొచ్క తుక అపెప్ డీస అసిస్ మెలె, అంచ కమొ కిచొచ్
దెక అసిస్స్ గే అనెన్ కిచొచ్ అంచ కమొ తుయి దెకితె గే, జా ఎతిక్చి
రిసొ తుయి సాచి సంగుక మెన, తుక ఆఁవ్ నిసాన తెదయ్ తసి.
17యూదుల్ చి అతిత్ కి, యూదుల్ నెంజిలసచి అతిత్ కి, తుయి అలల్ర్
సేడెల్ కి, ఆఁవ్ తుక రచిచ్ంచుప కెరిందె. యూదుల్ నెంజిలసతె తుక
తెదయ్ తసి. 18 జేఁవ్ గుడిడ్ జల రిత జా తిలె కి, దెక, అందర్ బుదిద్
ముల, ఉజిడ్ బుదిద్ జా, సయ్ తాన్ చి సేవ కెరుక ముల, దేముడుచి
సేవ కెరు’మెన, ‘జేఁవ్ కెరల్ పాపల్పుంచి జతు చి అంక నంపజాసుదిద్
జలఅనెన్మానుస్ల్తెన్,జోవయింక కిటాన్దొరుక్ జవుస్’మెనతుక
‘జొయియ్ అంచి సాచి సంగుస్’ మెన, తుకయ్ ఆఁవ్ తెదయ్ తసి.”,
మెన అంక పబు తెదొడి సంగిలన్.

19 “జాక, ఓ అగిపప్ రానొ, పరలోకుమ్ చొ పబు జా దీసి
దెకయ్ లిస్ క సూనయ్ లిస్ క నే పిటట్య్ తె నిదానుమ్ కెర, 20తొలితొ
దమసుక్తె, పడొత్ యెరూసలేమ్ తె, పడొత్ ఒండి యూదయ పదేసిమి,
పడొత్ యూదుల్ నెంజిలసచ దేసిమ్ లుతె గెచచ్, ఒతత్ కి, తుమ్ కెరల్
పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా ముల, దేముడుక తుమ్ నంపజా
మారుస్ప జలిస్ క రుజుజ్ జతి రితి సతిత్మ్ ఇండ మెన, బోదన కెరె
తిలయ్. 21జాకయ్, యూదుల్ దేముడుచి గుడితె అంక దెర, అంక
మారుక కుట కెరల్.

22 “ఆజి ఎదక కి, దేముడు అంక తోడు తతత్య్ చి రిసొ, బాల
వెలొల్ ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ ఈంజ సాచి ఆఁవ్ సంగితసి. ‘జరుగ్ జయెదె’
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మెన దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగిలిసి తెన్మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు సంగిలిస్ తెన్ బెదితిసాచిఆఁవ్ సంగితసి. కిచొచ్ వేరచి
నెంజె. 23 జేఁవ్ కిచొచ్ సంగిలిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, సెమల్
సేడ కీసుత్ మొరుక అసెస్, చి అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తసక జో మొదొల్
సుదొజయెదె,చిఅమ్ చయూదుల్ క కి,యూదుల్నెంజిలసక కిజోచి
ఉజిడిజోదెకయెదె,మెన,పూరుగ్ ల్ సంగిలి కోడు”మెనపవులుసాచి
సంగిలన్.

పెసుత్ స్, పవులు, అగిపప్ లటట్బిల్సి
24 పవులు దసిస్ సాచి సంగితె తతికయ్, పెసుత్ స్ గటిట్ఙ అవాడ్

కెరన, “పవులు, తుయి వెరి జా అసిస్స్. తుయి ఒగగ్ర్ సదు కెరిల్సి
తుక వెరి కెర మారుస్ప కెరయ్” మెన సంగిలన్. 25 “తుక జొఒర,
వెలొల్ పేసత్స్. ఆఁవ్ వెరి నెంజి! ఆఁవ్ సంగితిసి సతిత్మ్. 26 రానొక
పుసు. ఈంజ ఎతిక్ జోక ఎరెక్, చి దయిరిమ్ తెన్ జోవయించి
మొకెమ్ ఆఁవ్ సంగితసి. ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్ గుటుట్ చి నెంజె. జో
కి ఈంజ ఎతిక్ కచితుమ్ సూన తయెదె” మెన, పవులు సంగ,
27 రానొచి పకక్ పసల్, “రానొ జలొ ఓ అగిపప్, ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన
అమ్ చొ దేముడుచి కబురుల్ సంగితసపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ ల కొడొ తుయి
నంపజతసి గే? తుయి ‘నంపజతయ్’ మెన జాని” మెన, పవులు
సంగిలన్. 28 అగిపప్ పవులుక, “అంక బే బేగి మారుస్ప జా నంప
జవుస్, మెన తుయి ఉచరసి గే?” మెన పుసిలన్, 29 పవులు, “బే
బేగి జవుస్, ఆలిస్మ్ జవుస్, గని ఎకిక్ తుకయి మెని నాయ్. ఆజి
అంచి కోడు సూన్ తస ఎతిక్జిన్ కి ‘ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ క పిటట్వ, అంచి
రితి జా మారుస్ప జతు!’ మెన ఆస తెన్ దేముడుక ఆఁవ్ పారద్న
కెరసి”మెన, పవులు రానొక సంగిలన్.

30 తెదొడి రానొ, పేలిక్స్, బెరీన్కే, చి జోవయింతెన్ వెస తిలస
ఎతిక్జిన్ ఉటట్ , కెర, 31బార్ జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కిచొచ్ మెల మెలె,
“ఈంజొ మానుస్ కిచొచ్ మొరి సిచచ్చి ఎదిలి తపుప్ జవుస్, జేలి
జతిస్ చి ఎదిలి తపుప్ జవుస్, కిచొచ్య్ కెరె నాయ్” మెన సంగిల.
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32 చి పెసుత్ స్ క అగిపప్ రానొ, “ సరు వెలొల్ రానొ సొంత అంచి తగు
సూన్ సుమెనఈంజొమానుస్ సంగితొనాయ్జలె, ఇనెన్క విడద్ల్ కెరుక
జతి!” మెన సంగిలన్.

27
రోమ పటున్మ్ తెపావులీంసి పయానుమ్ గెచుచ్క దెరిల్సి

1 అమ్ ఇటలీ దేసిమి పయానుమ్ గెచుచ్క మెన అదికారుల్
సంగితికయ్, పవులుక చి అనెన్ జేలి తిలసక, ఔగుసుత్ వెలొల్ రానొచి
మెలిజమానుల్ తె,పుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ యూలిమెలొఎకిక్లొచి
అతిత్ సొరప్ కెరల్. 2 తెదొడి, వేర దేసిమ్ చి అదముతిత్య పటున్మ్ చి
ఓడ ఆసియా పదేసిమ్ చ రేవుల్ వాట్ గెచెచ్దె మెన, జా ఓడతె వెగ
బార్ జలమ్. అనెన్మాసిదోనియ పదేసిమ్ చి దెసస్లొనీక పటున్మ్ చొ
అరిసాత్ రుక్ అమ్ చి తెన్ తిలొ.

3ఉతత్ర పకక్ గెచచ్ గెచచ్, అనెన్క్ దీసి సీదోను రేవుతె ఉతిత్రల్మ్, చి
యూలి, పవులుక చెంగిల్ దెక, జోచ ఒతత్చ గోతుసుదల్ తె జో గోత్
గెచచ్ ఇదిల్ పుండ సుకుక్మ్ జంక మెన, సెలవ్ దిలన్. 4 పుండ,
ఓడతె అనెన్ వెగ, ఒతత్ తెంతొ అనెన్ ఉతత్ర పకక్ గెచచ్, తెదొడి పడమర
పకక్ గెచచ్, కుప డిబబ్క జీనల్మ్. కుపక వేర పకక్ గెతమ్, జలె, వాదు
అలల్ర్ కెరి. 5ఒతత్ తెంతొ, కిలికియచి పంపూలియాపదేసిమ్ లు సొడి
ఓడ తెన్ గెచచ్ గెచచ్, లుకియ పదేసిమ్ చి మూర రేవుతె ఉతిత్రల్మ్.
6 ఇటలీతె గెతి అలెకస్ందియ పటున్మ్ తెంతొ చి ఓడ ఒతత్ తతికయ్,
జాఓడతె వెగ గెచుచ్క జయెదెమెనపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ జాన
కెర, అమ్ క వెగయ్ లన్. 7 సగుమ్ దీసల్ తిరీమ్ తిరీమ్ ఓడ తెన్
గెలమ్, గని తెదొడి వాదు అలల్ర్ కెరిల్, చి కీన్దు రేవు పాసి అయ్ లి
పొది, అనెన్ పడమర పకక్ గెచుచ్క ఉచరెల్ వాదు పూరి అడుడ్ కెరికయ్,
దచెచ్న పకక్ గెచచ్, కేతు డిబబ్చి సలోమ్నే మెలి కొసస్క కసట్నె జీన,
8 కేతుచి లాసేయ పటున్మ్ చి పాసి తిలి ‘సూటి రేవుల్’ మెలిటాన్ తె
పాఁవిలమ్.
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వెలిల్ వాదు అలల్ర్ కెరిల్సి
9 ఒతత్ సగుమ్ దీసల్ తిలమ్, చి చువెవ్ తతి అమ్ చి పండుగు

కేడిత్కయ్, చలిల్ పొది పాసి జెతయ్, చి జా పొదిచి వాదుక ఒతత్
ఓడతె గెచుచ్క పమాదుమ్ చి రిసొ, 10 “గోతుసుదల్, అమ్ అపెప్
బార్ జలె, ఓడక, సామన్ క, చి అమ్ క పమాదుమ్, ఒగగ్ర్ నసుట్ మ్
జమ్ దె మెన దెకితసి” మెన, పవులు జాగర సంగిలన్. 11 గని
పవులు సంగిలిస్ క పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ విలువ నే దెకితె, ఓడ
ఇండయ్ తసచొ ఎజొమాని, అనెన్ ఓడచొ ఎజొమాని దొగులచి కోడు
సూనల్న్,చి 12“ఈంజ రేవుతెవాదు సరిగాఅడుడ్ జయెనాయ్చిరిసొ
పమాదుమ్” మెన ఓడతె తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సంగ, “ఏక్ వేల
కేతు డిబబ్చి పీనిక్స్ మెలి అనెన్క్ రేవుతె పాఁవిలె, ఇదిల్ వేర దికుక్క
మొకెమ్ జతయ్ మెలె, రుతి దికుక్కచి వాయవ దికుక్కచి చలిల్ పొది
ఒతత్ రకిలె చెంగిల్ కిచొచ్గె”మెన సంగిల.

13తెదొడి,దచెచ్నపకక్ తెంతొఉలుల్ వులుల్ లన్వాదు కెరికయ్, ‘అపెప్
బార్ జలె చెంగిల్ కిచొచ్గె’ మెన, ఓడక టీఁవొ కెరి లంగరు మెలి
ఇనుము సామన్ సముదుమ్ తెంతొ కడ కెర, ఇండవుక దెర, కేతు
డిబబ్చి గటుట్ కపాసిగెచచ్తా, ఇండయ్ తెతిల. 14గనిఈసానయ్మూల
పకక్ తెంతొ జెతికయ్ వెలిల్ వాదు బుఁయి పకక్ తెంతొ వీరుక దెరిల్,
15చిజావాదుక నెత కెర, ఓడ పసుల,వాదు గెతి దికుక్తె పెలిల్ జలి.
16తెదొడి, కీసి గే, కౌదమెలి ఇదిలిసి డిబబ్చి గటుట్ తె జా కెర, ఓడ పడొత్
కడ దోనిక కసట్నె ఓడతె వెగడల్మ్. 17 డిటుట్ మ్ జవుస్ మెన, డిటుట్ మ్
వాలివొ తెన్ ఒండి ఓడక బందిల. తెదొడి, సూరి మెలి ఇసక్ డిబబ్తె
ఓడ పెలిల్ జలె టకుక్న దెరన గెలెదెమెన బియఁ కెర, ఓడ తిరీమ్ఉటట్
గెసుస్ మెన, జేఁవ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ తెరల్ గట ఉతయ్ ల.

18 గని,వాదు కెరట్ల్ ఒగగ్ర్ కెర, ఓడక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరికయ్, అనెన్క్
దీసి, ఓడతె దువారె తిలి సామన్ సముదుమ్ తె గలుక దెరల్, ఓడ
సులక్న జవుస్మెన. 19 గని వాదు తగుప జయెనాయ్, చి తిరత్ క
ఎతిక్జిని, బాల వెలొల్ , సొంతయ్ బెద, ఓడ ఇండయ్ తి సామన్ కి
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ఉకుక్ల సముదుమ్ తె గలిలమ్. 20 ఒతత్ తెంతొ, వాదు పాని గటిట్ఙ
జతికయ్, ఒగగ్ర్ దీసల్ జలి పొదుద్ డీసె నాయ్, సుకక్ల్ డీసిత్ నాయ్,
చి రచిచ్ంచుప జతి దయిరిమ్ ఎతిక్జిన్ కపూరి గెలి.

21 జేఁవ్ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ దీసల్ చువెవ్ తతికయ్, పవులు
జోవయించి నెడిమిపురెజా, “ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలిసి సూన్ తద్ జలె,
కేతు తెంతొబార్ జతద్నాయ్,ఈంజ నసుట్ మ్ కసుట్ మ్ సేడత్ద్ నాయ్.
22 ఈంజ ఓడ పాడ్ జా గెచెచ్దె, గని కేన్ మానుస్ మొరుస్ నాయ్,
అపెప్ తుమ్ దయిరిమ్ తెన్తామెన ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితసి. 23 కీసి
జానిమెలె, ఆజి రాతి, ఆఁవ్ నంపజలొ దేముడుచి దూత ఎకిక్లొజా
కెర, అంచి పాసి టీఁవ, 24అంక, ‘పవులు, తుయి బి నాయ్. తుయి
కచితుమ్ * సర్ చిపాసి టీఁవ జాజోక తుచి తగు సూనయ్ తె. పడొత్ ,
ఈందెతుచితెన్ఓడతె గెతస కితుచితెన్ రచిచ్ంచుప జతు దేముడు
తుక వరుమ్ దా అసెస్ మెన,’ దూత అంక సంగిలన్. 25జాకయ్,
గోతుసుదల్,తుమ్దయిరిమ్తా. అంక కబుర్ సంగిల్ రితి కచితుమ్
జరుగ్ జయెదె మెన ఆఁవ్ నంపజతసి. 26 గని మదెనె, కేన్ జవుస్
డిబబ్తె ఓడ పెలిల్ జంక అసెస్” ఇసి పవులు సంగిలన్.
ఓడ డిబబ్చి గటుట్ తె పెలిల్ జలిసి

27చొవద్ పొదుల్ గెతికయ్, అందరె, అదియసముదుమ్ తె అమ్ చి
ఓడ ఇండ నే ఇండిలి రితి జా తిరీమి గెతె తతికయ్, ‘అమ్ బుఁయిక
పాసి జెతసుమ్ కిచొచ్గె’ మెన, ఇండయ్ తసక అజజ్ అయ్ లి. 28 చి
‘సముదుమ్ కెదిద్ దీగ్ అసెస్ గే దెకుమ’ మెన కొలత్ దెకిలె, పుంజెక్
విసెస్క్ అడుగుల్ దీగ్ అసెస్. అనెన్ ఇదిల్ దూరి గెచచ్ కొలత్ దెకిలె,
తొంబయ్ అడుగుల్ దీగ్ జా అసెస్. 29 తెదొడి, “పతల్ తె పెలిల్ జలె
అలల్ర్ జమ్ దె” మెన బియఁ కెర, ‘ఓడ టీఁవొ కెర’ మెన, ఓడచి పడొత్
పకక్ తెంతొ చెతత్ర్ లంగరుల్ సముదుమ్ తె బుడడ్వ తా, “కెదొడ్ క రాతి
పాయదె.” మెనపారద్న కెరె తిల. 30మదెనె, ‘ఓడకములదోనితెవెగ
బయిలె బార్ జమ’ మెన ఓడ ఇండయ్ తస, ఆరిక “ఓడచి పురెతొచ
* 27:24 27:24 వెలొల్ రానొచి.
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లంగరుల్ బుడడ్య్ తసుమ్”మెనసంగ, లుంకచోరు ఓడచి దోనిఉతవ
దిల. 31 జా పవులు దెక కెర, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క చి
జమానుల్ క, “ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ ఓడతె తిలెకయ్ రచిచ్ంచుప జసెత్”
మెన సంగిలన్. 32 చి దోనిచ వాలివొ జమానుల్ సుదల్ సింద, దోని
ములయ్ ల.

33 కుకుడొ వాఁసెనె, “అపెప్ చొవద్ పొదుల్ జయెదె, తుమ్ ఎతిక్జిన్
బియఁ తా చువెవ్ అసుస్స్. 34జాకయ్, అనిన్మ్ కా సతుత్ జా. తుమ్
కిచొచ్య్ నసుట్ మ్ నే జసెత్ రచిచ్ంచుప జసెత్, చి తుమ్ క సెకి తయెదె.
జేఁవ్ క కి పవులు బలవంతుమ్ కెర, 35పోడియొదెర,ఈంజఅనిన్మ్
దా దయ కెరల్చి” మెన, దేముడుక జొకర కెర, ఏక్ గండ మోడ కంక
దెరల్న్. 36 జేఁవ్ దెక, దయిరిమ్ జా, జేఁవ్ కి కంక దెరల్. 37జా ఓడతె
మొతుత్ మ్ దొన్ పుంజొ డబబ్య్సొవువ్ జీన తిల. 38జలె, ఎతిక్జిన్
సరిపుచుప జలిసి కయ్ లి పడొత్ , ఓడక ‘అనెన్ సులక్న జవుస్’ మెన,
సేంసిలి గోదుమ్ ఎతిక్ సముదుమ్ తె గలిల.

39 †పొదుద్ బార్ జతికయ్, ‘ఈంజ కేన్ దేసిమ్ చి బుఁయి గె?’ మెన
చినితి నాయ్, గని ఏక్ రేవు తిలిసిచి ఇసక్ తిలి సదూనుమ్ చి ఒడుడ్
దెకిల, అనెన్, “ఒతత్ పాఁవిలె, ఓడ ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ నెంక జయెదె”
మెన, ఉచరల్. 40 జాకయ్, జేఁవ్ బుడడ్వ తిల లంగరుల్ చ వాలివొ
యిప సముదుమ్ తె ముల, దికుక్ దెకయ్ త చటుల్ చ వాలివొ బొడుగ
కెర, ఓడక పురె తతి ఇదిలిసి తెర వెగడ, ఒడుడ్ పకక్ గెచుచ్క దెరల్మ్.
41 సముదుమ్ తెడిచి ఏక్ డిబబ్తె ఓడ పెలిల్ జా, దెరన గెలి. పురెతొ
పకక్ టకుక్న డిబబ్తె వెస గెలి, పడొత్ పకక్ కెరట్ల్ పెటిత్కయ్, ఓడ బదద్ల్
జా గెలి.

42 “ఏక్ వేల ఒడుడ్ తె పుంగ ఉటట్ నిగుల” మెన, జేలి తిలసచి
రిసొ జమానుల్ సుదల్ ఉచర, మారుక ఉచరల్, గని, 43 ‘పవులుక
మొరుక జయె నాయ్’ మెన, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ అడుడ్ కెరొల్ .
“పుంగితస, సముదుమ్ తె డేఁవ ఒడుడ్ తె పుంగ, చి 44పుంగుక నేనల్స

† 27:39 27:39రాతిపాయితికయ్
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ఓడచ డండల్ బలల్లు దెర, ఒడుడ్ తె పాఁవ”మెనఆడ దిలన్, చి కో నే
పిటెత్, ఎతిక్జిన్ పమాదుమ్ తెంతొ ఒడుడ్ తె జీనల్మ్.

28
పవులుక అయిచడెల్కి చెంగిల్ తిలిసి

1 ఆమ్ ఎతిక్జిన్ పమాదుమ్ నెంతె బుఁయెయ్ పాఁవిలె, జా డిబబ్క
మెలితేడిబబ్మెనచినిలమ్. 2మెలితేడిబబ్చమానుస్ల్,జలె,అమ్ క
ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ మరియాద కెర, ‘పాని జా చలిల్ కెరికయ్’, అమ్ క
ఆగి లావ దిల.

3జాఆగిచి రిసొ పవులు దొనిన్ దారు కుడవ ఆగితె గలెత్ తతికయ్,
ఒగగ్ర్ విసుస్మ్దెతిఅయివేడికబార్జా,పవులుచిఅతిత్ చడటకుక్న
జలి.

4జోచి ఆతు తెంతొ అయి ఒడొయ్ జా అసెస్ మెన జేఁవ్ మెలితే
డిబబ్చ మానుస్ల్ దెక కెర, “ఒహొ, ఈంజొ మానుస్ అతయ్ కెరొసొ
జా తయెదె. సముదుమ్ తె నే మొరెల్ కి, ఇనెన్చి పాపుమ్ క మొరుక
అసెస్, కిచొచ్గె” మెన సంగిల. 5 పవులు, మాతుమ్, ఆతు వీర
దెతికయ్, అయి ఆగితె సేడిల్, చి పవులు కిచొచ్ పమాదుమ్ జయె
నాయ్. 6 “ఈంజొ పుల గెచచ్ టకుక్న జా సేడ మొర గెచెచ్దె” మెన
ఉచరల్, గని ఒగగ్ర్ సేంపు రకిలెకి, కిచొచ్ జయె నాయ్ మెన దెక కెర,
“ఒహొ,ఈంజొ దేముడు జా తయెదె”మెనఉచరల్.

7 ఒతత్ అమ్ తిలిస్ క పాసి, జా డిబబ్ దేసిమ్ క వెలొల్ జలొ పొపిల్
మెలొసొకబుఁయితిలి. జోపొపిల్ తెన్దసుస్ల్జతికయ్,అమ్ కతిరతి
ఒగగ్ర్ మరియాద కెరల్న్. 8జోచొ అబొబ్స్ క జొరొజ్ , చి పెటిట్ దెర తిలిచి
రిసొ పవులు జోతె గెచచ్ పారద్న కెర జోక బోడి చడితికయ్,జోచెంగిల్
జలన్. 9దసిస్ జరుగ్ జతికయ్,జాడిబబ్ దేసిమ్ చజొరొజ్ తిలమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ పవులుతె జా కెర, చెంగిల్ జల. 10జాకయ్ అమ్ క ఒగగ్ర్
గవురుమ్ కెరల్, చి తినిన్ జొనొన్ గెలె, ఆమ్ అనెన్ ఓడతె బార్ జంక దెరిల్
పొది, అమ్ క దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ ఓడతె బెరయ్ ల.
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రోమ్ పటున్మ్ తెపావులీంసిపాఁవిలిసి
11జా తినిన్ జొనొన్ గెతికయ్, ఒండి చలిల్ పొది జా డిబబ్తె తిలి ఏక్

ఓడతె వెగ, బార్ జలమ్. జా ఓడ అలెకస్ందియ పటున్మ్ చి. జా
ఓడచి బోడితె ‘కలవ్ల్ దేవతల్’ మెన బొమమ్ల్ తిల. 12 జలె, జా
ఓడతె సురకూసు రేవు ఎద ఉత, తిరతి తిలమ్. 13 ఒతత్ తెంతొ
ఇదిల్ వంకిడి వాటు బుల, రేగియుమెలి రేవుతెపాఁవిలమ్. ఏక్ దీస్
గెతికయ్, దచెచ్న పకక్ తెంతొచివాదు కెరిల్,చిఅనెన్క్ దీసిపొతియొలీ
రేవుతెపాఁవిలమ్. 14ఒతత్ ఉతిత్రెల్, నంపజలబావుడుల్ తిల,చి “సతుత్
పొదుల్ అమ్ చి తెన్ తా” మెన బుకారల్. జా సతుత్ పొదుల్ గెతికయ్,
బార్జా, రోమ పటున్మ్ తె గెలమ్.

15 ఒతత్ రోమక పాసి అయ్ లె, నంపజల బావుడుల్ అమ్ క “జా
అసిత్” మెన సూన తా, దసుస్ల్ జంక మెన, రోమక రమారమి దొనిన్
విసొ తినిన్ మయిలు దూరి తిలి అపీప్యామెలి ఏక్ సంతవీది ఎదక,
సగుమ్ జిన్ అయ్ ల. అనెన్ సగుమ్ జిన్ తినిన్ నిజితి గేరుల్ మెలి
రోమక ముపప్య్ పాఁచ్ మయిలు దూరి తిలి గఁవివ్ ఎదక అయ్ ల.
జోవయింక దెక కెర, పవులు అమ్ చొ దేముడుక జోచి సరద్ సంగిలన్,
చిదయిరిమ్జలన్. 16తెదొడి,ఆమ్రోమతెపాఁవిలిపొది, పవులుక
జేల్ తె గలిత్ నాయ్, గని ఇసుట్ మ్ అయ్ లిస్ తె జో జింక సెలవ్ దా,
జమాన్ ఎకిక్లొక రకయ్ ల.

17 తిరతి గెతికయ్, పవులు ఒతత్చ యూదుల్ చ వెలొల్ సుదల్ క,
అదికారుల్ క జోతె బుకారొల్ . జేఁవ్ ఒతత్ ఎకిక్తె బెదితికయ్, పవులు
జోవయింక, “ఓబావుడుల్ ,అమ్ చయూదుల్ క కిచొచ్అలల్ర్ కెరినాయ్,
అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చ విదల్ పిటట్వుక మెన ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరి నాయ్, గని
యెరూసలేమ్ తె అంక జేలి కెర, రోమియుల్ చి అతిత్ అంక సొరప్ కెర
దిల. 18 రోమియులు అంక పరిచచ్ కెర, అంచి తగు సూన, ‘కిచొచ్
మొరి సిచచ్ ఆనన్ తి తపుప్ కెరె నాయ్’ మెన, జోవయింక రుజుజ్
అయ్ లిచి రిసొ, అంక విడద్ల్ కెరుక ఇసుట్ మ్ జల. 19 గని ఒతత్చ
యూదుల్ ఒగగ్ర్ జతికయ్, అంక అనెన్ కిచొచ్ వాటు నాయ్, చి సరు
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వెలొల్ రానొ సొంత అంచి తగు సూన తీరుప్ కెరుస్ మెన, ఆఁవ్ కోర్ ప
జలయ్. గని అమ్ చ యూదుల్ చి రిసొ అంచి పెటిట్ కిచొచ్ విసుస్మ్
నాయ్.

20 “తుమ్ క ఆజి కిచొచ్క ఇనెన్ బుకారల్య్ మెలె, తుమ్ చి తెన్
దసుస్ల్జంక,చిఈంజేఁవ్గొలుస్ల్తెన్ కిచొచ్కఅంకబందఅసిత్ మెలె,
తెదయిందె మెన దేముడు ఆమ్ ఇసాయేలుల్ క సంగిలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొక, ఆఁవ్ నంపజా జోవయించి రిసొ సాచి సంగిల్, రిసొయి.”
మెన సంగిలన్. 21 జలె, జేఁవ్, “యూదయ తెంతొ తుచి రిసొ కేన్
ఉతల్జెతినాయ్,చిఇతత్ల్అయ్ లఅమ్ చయూదుల్కోయికి,తుచి
రిసొ కిచొచ్య్ అలల్ర్ సంగితి నాయ్, 22 గని, తుయి ఉచరిసి ఆమ్
సూనుక ఇసుట్ మ్ జతసుమ్. తుయి బెదితి జటుట్ చి రిసొ ఎతిక్జిన్
‘తపుప్’ మెన సంగితతి” మెన, పవులుక ఒతత్చ యూదుల్ చ వెలొల్
సుదల్ సంగిల.

23 జాకయ్, జేఁవ్ సంగిలి దీసి, జో తిలి గెరి ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
యూదుల్ అయ్ ల, చి పెందలె తెంతొ సాంజ్ ఎద, దేముడుచి
రాజిమ్ తె మానుస్ల్ బెదుక అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలి చి సాచి సంగ,
*మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ చ కొడొ, పడొత్
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్, అనెన్పూరుగ్ ల్ చి
అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ చ కొడొ బెదవ, యేసుక ‘జొయియ్
దేముడు సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన, బోదన కెరె తిలన్.
24జోవయింతె సగుమ్ జిన్జో సంగిలిసి నంప కెరల్, సగుమ్ జిన్ నంప
కెరి నాయ్. 25 జేఁవ్ దొనిన్ జటుల్ జా, ఎకిక్ మెనుస్ నే జతె ఉటట్ గెల.
గని నే గెతెఅగెగ్యి, పవులు ఇసి సంగిలన్. “యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చ పూరుగ్ ల్ క సంగిలి కోడు
సరిగా అసెస్.

* 28:23 28:23 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.
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26 ‘అమ్ చ యూదుల్ తె గెచచ్ ఇసి మెన సంగ. తుమ్ సూన్ తె,
గని కచితుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్. తూమ్ దెకితె, గని
కచితుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్! మెన సంగు. 27 ఈంజేఁవ్
అమ్ చమానుస్ల్ చిపెటిట్ బేడు బందఅసెస్,జోవయించ కంగొడ్
బొయ్ ర జా అసిత్, జోవయించ అంకివొ జేఁవ్ డంకన అసిత్.
నెంజిలె, అంకివొ దెకిత, కంగొడ్ సూన్ త, పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంత,
చి ఆఁవ్ జోవయింక చెంగిల్ కెరి రితి అంచితె జెత.’ మెన
సంగిలి కోడు.

28 “జాకయ్, తుమ్ క, అమ్ చొ దేముడు దిలి రచచ్న యూదుల్
నెంజిలసక జో దా అసెస్. జెఁవివ్ సూనుల” మెన, పవులు సంగిలన్.
29 †పవులు ఇసి సంగితికయ్, యూదుల్, ఎకిక్ మెనుస్ నే జతె, దొనిన్
జటుల్ జా, ఉటట్ గెల.

30పవులు,సొంత గేరు నఙన అదెద్ దా దొనిన్ వెరుస్ల్ ఒతత్ జితెతా,
కో అయ్ లె కి మరియాద కెర, 31 దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొ, పబు
జలొయేసుకీసుత్ చి రిసొ, కో అడుడ్ నే కెరె, ఎదారుద్ మ్ సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెరె తిలన్.

† 28:29 28:29 గీకు బాస తెన్ ‘బారికుల్’ చి మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె
29 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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