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ఎబీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్*
ఎబీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్

యేసుకీసుత్ ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్
1ఒగగ్ర్ వేర వేర రగల్తెన్జోచ †కబురుల్ సంగిలసచిఅతిత్ దేముడు

అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క జా పొది జోచ కొడొ లటట్బల్న్. 2 గని, ఈంజ
ఉగుమ్ చి ఆకర్ చ పొదులె, జోచొసొంత పుతుత్ స్ చి అతిత్ అమ్ క జోచి
‡కోడు లటట్బ అసెస్. ‘జోచి ఈంజ ఎతిక్’ మెనయ్, ఎతిక్ కి జోక
అకుక్సుదొ మెనయ్, దేముడు జో పుతుత్ స్ క నిసాన అదికారుమ్ దా
అసెస్. జోపుతుత్ స్ చిఅతిత్ ఎతిక్లోకుమ్ కజెరమ్య్ లన్. 3జోపుతుత్ స్ తె
దేముడుచి పరలోకుమ్ చిఉజిడి గవురుమ్పూరి డీసత్య్, చి నిజుమ్
దేముడు కీసొ అసెస్ గే, పుతుత్ సి కిచొచ్ నే పిటెత్ §దసొస్యి అసెస్.
జో పుతుత్ సి జోచి సెకి కోడుకయ్ లోకుమ్ లు ఎతిక్ కి జొయియ్ ఏలుప
కెరయ్. అనెన్, పాపల్ పుంచి జతి మానుస్ల్ సుదిద్ జతి వాటు జో

* : 1:0ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్సొ ఈంజ ఉతుమ్ తె కిచొచ్ ముకిక్మ్ దెకయ్ తయ్మెలె,
ఈంజయి లోకుమ్ చ యూదుల్ చి దేముడుచి గుడి, పరలోకుమ్ క, మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు తతి టాన్ క ఎకిక్ టాలి జతయ్, నీడయ్ జతయ్. దసిస్, యూదుల్ కెరి
రితి సేవ కెర వెలెల్ల పూజరుల్ చి కామ్ యేసు పరలోకుమ్ తె కెరి సేవక ఎకిక్ టాలి జతయ్,
నీడయ్జతయ్. ‘యేసుజోవయింక నంపజలసచిపాపుమ్గెచచ్వ, పరలోకుమ్ తె దేముడు
అబొబ్స్ చి మొకెమ్ అమ్ క తోడు తతి తెంతొ జా అగెగ్చి రితి నాయ్’ మెన ఈంజ ఉతుమ్ తె
రెగిడిల్సి రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. † 1:1 1:1 దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస మెలె, జా కామ్ క
కకక్ జో నిసాన తయెదె గే,జోవయించి ఆతమ్క జోవయించిచోండిపుటట్వ జోవయించ కబురుల్
సంగెదె. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ చి అతిత్ కి జోవయించ కొడొ రెగడ్య్ లన్, పూరుగ్ మ్ పొది.
‡ 1:2 1:2 కీసుత్ సంగిలిసి,జోబోదన కెరిల్సి,జో కెరల్ కమొ,జోఇండిలి బుదిద్ ,జోమొరఅనెన్
జలిసి,జాఎతిక్తెయిఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుజోవయించిఅతిత్ అమ్ కజోవయించి
కోడు సంగిల్ రితి జతయ్; జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు జోయేసుకీసుత్ యి,
మెలి రితి. యోహాను 1:1-4, 14 దెక. § 1:3 1:3 కొలొసిస్యుల్ 1:15-17, 19, చి
2:19 దెక.
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తెయార్కెరతా,పరలోకుమ్ తెదేముడుచిఉజెతొపకక్వెసిలన్. 4జో
ఒతత్ నే వెసితె అగెగ్, దూతల్ చి కంటజోచి విలువ ఒగగ్ర్ తిలిస్ చి రుజుజ్
అయ్ లి. జోచినావ్జోవయించి నావ్ చి కంట కెదిద్ విలువ జతయ్ గే,
తెదిద్ వెలొల్ జో జా అసెస్.

5 కిచొచ్క జో ఇదిలి వెలొల్ జా అసెస్ మెనజానుమ్మెలె, దేముడుచి
కోడుతె రెగడ్య్ లి రితి, కేన్ దూతక;
*“తుయిఅంచొసొంతపుతుత్ ,
తుక ఆజి ఆఁవ్ జెరమ్య్ లయ్అసిస్.”
మెన దేముడు కెఁయయ్ సంగిలన్ గె? నాయ్ గెద, కేన్ దూతక జో దసిస్
సంగె నాయ్. నెంజిలె,
†“జోక అబొబ్సి జయిందె, చి
జో అంక పుతుత్ జయెదె”
మెన కేన్ దూతక కెఁయయ్ సంగిలన్ గె? జోవయింక దసిస్ సంగె నాయ్.
6 పడొత్ , అనెన్, జో తొలుస్ర్ జతొ కీసుత్ క ఈంజ లోకుమ్ తె దేముడు
జెరమ్య్ లిపొది,
‡“ఆఁవ్ దేముడుచ దూతల్ ఎతిక్
జోకయ్ బకి కెరు!”
మెలన్. 7పడొత్ దూతల్ చి రిసొ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
§“జోజోచ దూతల్ క వాదుల్ రిత,
జోచ సేవ కెరసక ఆగివొ లగితి రిత
జో జరుగ్ కెరయ్.”
మెన సంగితయ్. 8 గని జోచొ సొంత పుతుత్ సి రిసొ కిచొచ్ మెన్ తయ్
మెలె,
*“ఓ దేముడు, తుచి సిఙాసనుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తతిసి,
నీతిమెలొరానొచి డండొ తెన్ తుయి ఏలుప కెరసి.
9నీతిచి ఉపిప్రి పేమతా, గని అబదుద్ మ్ ఎదగ్రె నెస అసిస్స్.
* 1:5 1:5 కీరనలు 2:7 † 1:5 1:5సమూయేలుదొనిన్చిపుసత్కుమ్ 7:14. ‡ 1:6
1:6 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:43, కీరనలు 97:7. § 1:7 1:7 కీరనలు 104:4.
* 1:8 1:8 కీరనలు 45:6-7.
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జాకయ్తుయిఅనెన్ తుచి తెన్ తిలి ఎతిక్ జీవుల్ చి కంట వెలొల్ జంక
మెన

దేముడు, తుచొ దేముడు,
తుచి ఉపిప్రిపూరి సరద్సంతోసుమ్జా
తుక నిసాన అదికారుమ్దా,
తుచి బోడితెజోచి తేల్ సువ దా అసెస్.”
10దేముడు అనెన్ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
†“తుయి, పబు, కిచొచ్ నెంజిలిపొది బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లది, చి
ఆగాసుమ్ తిలిసి ఎతిక్ తుచి అతిత్చి కమొ.
11బూలోకుమ్ ఆగాసుమ్ జలె,పాడ్ జయెదె
గని తుయి తిఁయొఁ జా తసెత్.
పాలల్ చ రిత జేఁవ్ పోరన్ జాపాడ్ జవుల,
12చి డుపప్టిక కీసి మడత్ కెరుక జయెదె గే,
దసిస్ జాక తుయిమడత్ కెరె, చిమారుస్ప జయెదె.
గని తుయి కీసి అసిస్స్ గే, దసిస్ తాఁ జసెత్,
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ జసెత్”
మెన దేముడు పుతుత్ స్ క సంగితయ్, గని,
13 ‡“జలె తుచ విరోదుమ్ సుదల్ క
తుచి సుఁదితి పొదొ జేఁవ్ జతి రితి ఆఁవ్ జరుగ్ కెరె ఎదక,
అంచి ఉజిల్ పకక్ తుయి వెసతా”మెన
కేన్ దూతక కెఁయయ్ జవుకు సంగిలయ్ గె? 14 జేఁవ్ దూతల్ కిచొచ్
జవుల మెలె, రచచ్న దొరుక్ జత పబుచ మానుస్ల్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’
మెనయ్జోవయింక దెకిత దేముడుచి సేవ కెర జీవుల్మెన దేముడు
జోవయింక జా సేవదా అసెస్. జేఁవ్ జోచి సేవ కెరసయ్.

2
యేసుమానుస్ల్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి

† 1:10 1:10 కీరనలు 102:25-27. ‡ 1:13 1:13 కీరనలు 110:1, మతత్యి
22:44, ఎబీయుల్ 10:13.
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1 జలె, అమ్ జేఁవ్ చి సతిత్మ్ నే పఁవిస్తి రితి, నే ములిత్ రితి ఆమ్
పెట నే దెర గెతె సూనిల్స్ చి చి రిసొ చెంగిల్ ఉచర, అమ్ ఏదాసట్
కెరుక. 2 మెలె పూరుగ్ మ్ చి *ఆగన్ల్ చి పమానుమ్ చి రిసొ దూతల్
జానవ కెర ఎతిక్ కోడు నిజుమ్ చిజలె,అనెన్,మానుస్ల్ ఆగన్ల్ చికోడు
పిటట్య్ లె, దేముడుచి కేన్ జవుస్ కోడు నే కెరెల్, కీసి జేఁవ్ దూతల్ చి
అతిత్ జో సంగిలి ఎదిలి సరిగా సిచచ్ జవుల జలె, 3అపెప్చి పబు దెతి
ఈంజ వెలిల్ రచచ్నక ఆమ్ విలువ నే దెకిలె, విలువ నే కెరెల్, అమ్ చి
సిచచ్ కీసి పిటెట్దె? పిటెట్ నాయ్. ఈంజ రచచ్న, జలె, యేసుపబు
తొలితొ సొంతయ్ జానయ్ లి రిసొ, జోక తొలితొ సూనల్స అమ్ కయ్
సాచి సంగిల. 4 పడొత్ , అనెన్, జోయేసుకీసుత్ చి అతిత్ జో దెతి రచచ్నచి
రిసొదేముడుసొంత వేర వేరతె రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్. కిచొచ్ కిచొచ్తెజా
రచచ్నచ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్ మెలె, జోచి అదికారుమ్ దెకయ్ త వెలొల్
కమొకెరిస్ తె,చిదేముడుచిసుదిద్ తిలిజోచిఆతమ్వరల్జోచిఇసుట్ మ్ క
కకక్ కకక్ వంటదిలిస్ తెయిఈంజ రచచ్నచి రిసొజోచిసాచిదాఅసెస్.

5 అమ్ సంగితి †జెతికయ్ లోకుమ్ ఏలుప కెరుక దూతల్ చి అతిత్
దేముడు సొరప్ కెర దెయెనాయ్. 6 కేనె గే రెగిడిల్ ఇసి సాచి అసెస్. ఇసి
మెలిసి;
‡“మానుస్క తుయిఉచరన్ క జో కిచొచ్ విలువసొ?
నెంజిలె, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక కిచొచ్క తుయి విలువ

దెకితసి?
7దూతల్ చి కంట జోక ఇదిలి దాక్ తతి రితి తుయి జరుగ్ కెరల్ది,
గని అపెప్ జోక గవురుమ్ కెర అదికారుమ్దా,
జోక ఏలుప కెరవ అసిస్సి.
8జోచిచాటు సుఁదితి రితి ఎతిక్ జోచి అతిత్
తుయిసొరప్ కెర దా అసిస్సి”

* 2:2 2:2 నిరగ్మకాండుమ్ 20 అదయ్యిమ్, 31:18 చి దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:6
దెక. † 2:5 2:5యెసయా 65:17, 66:22, లూకా 21:33, డీసయ్ లిసి 5:10, 21:1,
తిమోతిక రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:12. ‡ 2:6 2:6 కీరనలు 8:4-6.
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మెన రెగడ్ అసెస్. జలె, దేముడు ఎతిక్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దా
అసెస్చి రిసొ జో ఏలుప నే కెరిసి కిచొచ్ కి నాయ్. ఎతిక్ జోచి అతిత్
తతిస్ చి రుజుజ్ అపెప్చి మటుట్ క అమ్ క సరిగా డీసె నాయ్. 9 గని
ఇనెన్ ‘మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ’మెనయేసుకయ్సంగితసుమ్.
యేసుకయ్ దెకితసుమ్. జో గడియయ్ దూతల్ చి కంట దాకు జలొ,
గని దేముడు అబొబ్స్ చి దయచి రిసొ ఎతిక్ మానుస్చి నావ్ తెన్
అమ్ చి సిచచ్ వయంతి రిసొజోబాదల్ సేడమొరిల్స్ చి రిసొజో అపెప్
ఎతిక్ అదికారుమ్ గవురుమ్జా కిరీటుమ్ గలన ఏలుప కెరయ్.

10 కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ జలి మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ క జోచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదవంతి రిసొ మానుస్ల్ క
రచచ్న దొరుక్ కెరొసొ §బాదల్ ఓరుస్ప జతి వాటుయి జీన సరి జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొపూరి జంక ఎతిక్క ఆదారుమ్ తిలొ, ఎతిక్ ఏలుప
కెరొ దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి చెంగిలి, పూరి బెదితయ్. 11 నిజుమి,
సుదిద్ కెరొ యేసుక చి జోయేసు సుదిద్ కెరసక ఎకిక్మొదొల్; దేముడు
అబొబ్సి. జాకయ్,జోవయింక ‘అంచబావుడుల్ ’మెనుకయేసుకలాజ్
నాయ్.
12 *“అంచబావుడుల్ తె తుచి నావ్ తుచి గవురుమ్ సూనయిందె,
సంగుమ్ చి నెడ్ మెతుచి గవురుమ్ గాయిందె”
మెలి కోడుతె, అనెన్,
13 †“జోచిఉపిప్రి అంచి నముకుమ్ తియిఁదె”
చి అనెన్,
‡“ఇనెన్ ఆఁవ్ అసిస్, చి దేముడు
అంక దిల జోచబోదల్ అంచి తెన్ అసిత్”
మెనయేసు సంగిల్ రితి రెగిడల్ కోడుతె ఇసి ఒపప్నొల్ .

14 జలె, ఎకిక్ ఆఁగ్, ఎకిక్ లొఁయి బోదల్ ఎతిక్క తయెదె చి రిసొ,
సొంత కి ఈంజయ్ అమ్ మానుస్ల్ చి ఆఁగుతె, ఈంజయి లొఁయితె
జోయేసుమానుస్ జా జెరుమ్న్ జా బెదిలన్. కిచొచ్క మెలె,మానుస్ సేడిత్

§ 2:10 2:10 18చూకోడు దెక. * 2:12 2:12 కీరనలు 22:22. † 2:13 2:13
యెసయా 8:17. ‡ 2:13 2:13యెసయా 8:18.
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మొరున్జోసేడజీన,మొరున్చిఉపిప్రిఅదికారుమ్తిలొసయ్ తాన్ చి
ఉపిప్రి జీనుక మెనయ్ అమ్ చి అఁగు అమ్ చి లొఁయి జో దెరనల్న్.
15జోవయించిఒండి జీవితుమ్ కమొరున్చిఉపిప్ర్ చిబయిమ్ క దెరున్
సేడల్ ఎతిక్జిన్ క విడద్ల్ కెరుక మెనయ్ దసిస్ జా జీనుక ఒపప్న, దసిస్
జాజీనల్న్. 16 కీసిమెలె,ఈంజఎతిక్ కకక్య్రచిచ్ంచుప కెరుకమెలె,
దూతల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక నాయ్ గని §అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లసక ‘రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్. 17జాకయ్, దేముడుచి సేవ
కెరొ కనాక్రుమ్ దెకితొ నిదానుమ్ చొ పూజరి జా, పెజల్ చ పాపల్
పుంచదాజోవయింకదేముడు తెన్అనెన్ బెదయ్ తిరితిచిఅరిప్తుమ్
జతి రిసొయి, ఎతిక్ రగల్ క ఎతిక్ బాదల్ తె పెజల్ జల జోవయించ
బావుడుల్ చి రితిజోజంకతిలి. జోమానుస్ల్ చిరితిజాజోవయింకజెత
రగల్బాదల్జో ఓరుస్ప జలెకయ్జోచెంగిలొపూజరిజా కనాక్రుమ్
దెకెదెమెనయ్. 18దసిస్,జోసొంతబాదల్ సేడ పరిచచ్ జా జీనిల్ రిసొ,
జేఁవ్ బాదల్ సేడ పరిచచ్ జత అనెన్మానుస్ల్ క జో తోడు తంక తెరె.

3
మోసే కంట దేముడుచొ పుతుత్ సి వెలొల్

1 జాకయ్, పబుచి సుదిద్ జా జోచయ్ జల ఓ బావుడుల్ ,
పరలోకుమ్ తె బెదుక తుమ్ నిసాన జా జో బుకారల్స, దేముడుచొ
బారికి జలొ, చి జోచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జలొ మెన యేసుచి రిసొ
అమ్ ఒపప్న అసుస్మ్. జలె,జోచి రిసొఉచరుమ. 2దేముడుచి గేర్
జల యూదుల్ తె తామోసే కీసి జో దేముడుచి కామ్ నిదానుమ్ కెరె
తిలొ గే, దసిస్ ఈంజ బారికి జతి రితి కామ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కెరి
రితి, కామ్ క నిసానొల్ దేముడుక యేసుయి నిదానుమ్ తిలన్. 3 గని
గేరుచి కంటఅనెన్ గేర్బందిలొసొక కీసిఒగగ్ర్ విలువతయెదెగే,దసిస్,
దేముడుచి గేర్ చతె తిలొమోసేచి కంటయేసుయిజా గేర్ బందితొసొ

§ 2:16 2:16 గలతీయుల్ 3:6-9, చి రోమియుల్ 4 అదయ్యిమ్ దెక. ‘ఆతమ్క
అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లస’మెలె, అబాహామ్ చి రితి నముకుమ్ తిలస.
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జా తా, అనెన్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ క విలువ జతయ్. 4 ఎతిక్ గేరు,
కచి అతిత్ గే బందిలిసి, గని ఎతిక్ బందితొసొ దేముడుయి. 5 జలె,
దేముడు పడొత్ క సంగిత కొడొచి రిసొ సాచి గురు సంగితి రిసొ, జో
దేముడుచి గేర్ ఎతిక్తెమోసే నిదానుమ్ చొ సేవ కెరొసొ జలొ. 6 గని
కీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె జా కెర, జో పుతుత్ సి జలి రిసొ, దేముడుచి
గేరు నిదానుమ్ ఏలుప కెరె తిలన్. ఆకర్ ఎద జోచి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి
డిటుట్ మ్ దెరనెల్, జో రచచ్న దా అమ్ క పరలోకుమ్ తె బెదయ్ లిస్ చి
అమ్ చి దయిరిమ్, ఆస అమ్ దెరనెల్, జోచి గెర్ చయ్ ఆము జా
అసుస్మ్.
యేసు దెతి విసాంతి రచచ్న తుమ్ పిటట్వన నాయ్

7 “జాకయ్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సంగిలి రితి;
*జేఁవ్ అగెగ్చ పెజల్ చి పెటిట్ బేడు బందిల్ రితిజా,
జోచి కోడు నే సూనిల్ రితి జల.
తూమ్, జలె, ఆజిజోచి అవాడ్ తుమ్ సూనెల్,
దసిస్ నే జతి రితి,జాగర దెకన.
8పూరుగ్ మ్, †జోచి కోడు సూనుక నెస
జా బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది
పెజల్ జోక పరిచచ్ కెరిల్ రితి,రాడ్ జీవు జతె తిల.
9జో దేముడు సంగిలి రితి;
అంచి ఉపిప్రి అనామ్నుమ్జా పరిచచ్ కెరిల్ రితి జా
జేఁవ్ జా దొనిన్ విసొస్ వెరుస్ల్ అంచ కమొ దెకిలెకి కీసి జల గే,
తుమ్ దసిస్ జానాయ్.
10 జేఁవ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జతికయ్, జా ఉగుమ్ చచి రిసొ ఆఁవ్

కోపుమ్జా,
జోవయించి పెటిట్ , కెఁయఁక తెఁయఁక అంచి వాటు ముల పిట గెతతి.

* 3:7 3:7 కీరనలు 95:7-11. † 3:8 3:8 నిరగ్మకాండుమ్ 13-40
అదయ్యల్, లేవీయకాండుమ్, సంకాయ్కాండుము, దివ్తీయోపదేశ కాండుము. ముకిక్మ్ క
నిరగ్మకాండుమ్ 32 అదయ్యిమ్, చి సంకాయ్కాండుము 14 అదయ్యిమ్ దెక.
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అంచి ఇసుట్ మ్ నేనిల్ రితి ఇండితతిమెలయ్, చి
11 ‘అంచి ‡సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్’మెన
ఒటుట్ గలన అంచి కోపుమ్ క ఒపప్నల్య్”
మెన, సంగితయ్.

12 జలె, బావుడుల్ , జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతొ దేముడుక తుమ్ దూరి నే
జతి రితి, తుమ్ తె కిచొచ్ పెటిట్ గరిచ్ జోచిఉపిప్ర్ అనామ్నుమ్ చి ఆతమ్ నే
తతి రితి, తుమ్ జాగర దెకన. 13 గని ‘ఆజి’ మెన ఈంజ కాలుమ్ క
కెతిత్ పొదుల్ సేఁసతయ్ గే, రోజుక తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జాగర
సంగ,దయిరిమ్సంగ;పాపుమ్ చిమోసిమ్ క తుమ్ తెకోదెరున్ నే సేడిత్
రితి, తుమ్ చి పెటిట్ బేడు నే బందితి రితి, 14అమ్ నంపజలిమొదొల్
తెంతొ చి జోవయించి రిసొచి దయిరిమ్ అమ్ ఆకర్ ఎద దెరనెల్కయ్
కీసుత్ తెన్ వాట నఙన తమ్ దె.

15 §“ఆజి,జోచి అవాడ్ తుమ్ సూనెల్,
జోచి కోడు నెసిల జేఁవ్ అగెగ్చ పెజల్ చి రితిజానాయ్.
తుమ్ చి పెటిట్ జోచి రితి బేడు నే బందిత్ రితిజాగర దెకన్.”
మెన రెగిడిల్సి తుమ్ పఁవస్ నాయ్. 16 జలె, జేఁవ్ సూన నెసిలస
కొనస్ మెలె, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి తెడి ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ, జేఁవ్
గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ, బార్ జా ముల విడద్ల్ జల అమ్ చ
యూదుల్ ఎతిక్జిని. 17అనెన్, జేఁవ్ దొనిన్ విసొస్ వెరుస్ల్ పూరి కచి
రిసొదేముడుకోపుమ్జలొమెలె, *పాపుమ్కెరల్సచిరిసొజాబయిలు
దేసిమి జేఁవ్ మొరి రితి జో దేముడు సిచచ్ దిలన్. 18 పడొత్ , జోచి
సుకుక్మ్ తె నే బెదుకమెన కచి రిసొజోఒటుట్ గలనొల్ మెలె,జోచికోడు
నే కెరల్సచి రిసొయి గెద?. 19జాకయ్ కిచొచ్ అమ్ క జానుక జతయ్
‡ 3:11 3:11 తెదొడ్ చి జో దెంక ఉచర తిలి విసాంతి కిచొచ్ మెలె, కనాను దేసిమ్
జోవయించి తా గెతి రితి దెతిసి. జా దేసిమ్ అపెప్ పరలోకుమ్ కయ్, జా విసాంతి
పరలోకుమ్ చి విసాంతికయ్, టాలి జయెదె. § 3:15 3:15 కీరనలు 95:7-8.
* 3:17 3:17 నిరగ్మకాండుమ్ 32 అదయ్యిమ్, సంకాయ్కాండుము 14, ముకిక్మ్ క
14:27-30.
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మెలె, జోవయించి అనామ్నుమ్ చి రిసొ జా సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ బెదుక
వాటు నే దిలొ.

4
పబుచయ్ జలమానుస్ల్ క దొరుక్ జతి విసాంతి

1జలె,జోపమానుమ్సంగిలి రితి,జోచి *సుకుక్మ్ తెబెదితివాట్
తతె ఎద, తుమ్ తె కో జా సుకుక్మ్ తె పాఁవుక నే పిటట్వన్ తి రితి
జిమ. 2 కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్ చ మానుస్ల్ కయ్ కెఁయెఁక కి తతిత్సి
సుకుక్మ్ చిఅవ్ కాసుమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్ జలి. దసిస్,
అమ్ క కి సుకుక్మ్ చి అవ్ కాసుమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్
జా అసెస్. గని జేఁవ్ సూనిల్ జా కోడు జోవయింక కామ్ క నెంజిలి.
కిచొచ్క మెలె, నిజుమ్ కయ్ సూనల్సచి పెటిట్చి రితిచి నముకుమ్ తిల
తెన్ బెదిత్ నాయ్. జాకయ్ సూనిల్ కొడొ జోవయింక కామ్ క నెంజిల్
రితి జలి. 3 అమ్ యేసుకీసుత్ పబుక నంపజలస, మాతుమ్,
జా సుకుక్మ్ తె బెదితసుమ్. జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చచి పాపుమ్ చి రిసొ
దేముడు సంగిలి తీరుప్ అగెగ్ రెగిడల్య్.†
‡“అంచి సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్,మెన
ఒటుట్ గలన అంచి కోపుమ్ క ఒపప్నల్య్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. జో దేముడు, మాతుమ్, లోకుమ్ జెరమ్య్ లి పొది
జో సొంత జోచయ్ కమొ కేడవన జో తెదొడి సెలవ్ కడన తిలె కి,
జోవయింక దసిస్ మెన ఒపప్నల్న్. 4 ‘సెలవ్ కడనల్న్’ మెన సంగిలె,
§సొవువ్ పొదుల్ ఆగాసుమ్, బూలోకుమ్, లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్
జెరమ్య్ లి పడొత్ , అనెన్క్ దీసి *‘సెలవ్ కడనిల్ దీసి’ మెనయ్ జోచి జా
సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి రిసొ కేనె గే కిచొచ్ సంగ అసెస్ మెలె,
* 4:1 4:1 పూరుగ్ మ్ చ యూదుల్ క జలె, తెదొడ్ చి పమానుమ్ క చెంగిలి ఈంజయ్
లోకుమ్ చి కనాను దేసిమి జేఁవ్ గెచుచ్క అవ్ కాసుమ్ తిలి, గని పిటట్వనల్. అమ్ క, జలె,
అపెప్చి అవ్ కాసుమ్ కిచొచ్ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సేంతుమ్ తె బెదితిసి
చి పరలోకుమ్ తె గెతిసి. † 4:3 4:3 3:11 దెక ‡ 4:3 4:3 కీరనలు 95:11.
§ 4:4 4:4 ఆదికాండుమ్ 1 అదయ్యిమ్. * 4:4 4:4 ఆదికాండుమ్ 2:1-3.
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†“అంచ కమొసొవువ్పొదుల్ కెర కేడవ,
అనెన్క్ దీసి సెలవ్ కడనల్య్”
మెన సంగ అసెస్. 5జేఁవ్పూరుగ్ ల్, జలె, అమ్అగెగ్ రెగిడిల్ రితి:
‡“అంచి సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్”
మెనజోవయించి రిసొజో సంగ అసెస్.

6 జలె, అనెన్ సగుమ్ జిన్ దేముడుచి సుకుక్మ్ తె బెదుక జలస
బెదుక నేతయ్. జా ఏక్, పడొత్ అనెన్క్ కిచొచ్ మెలె, జా సుకుక్మ్ చి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ అగెగ్ సూనల్స జో దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిలి
రిసొజోచిజా సుకుక్మ్ తె బెదితినాయ్. 7అనెన్క్ దీసి మెలి కోడు జో
నిసాన, జోచి సుకుక్మ్ తె బెదుక అమ్ క అనెన్క్ అవ్ కాసుమ్ దా కెర,
ఈంజ అవ్ కాసుమ్ క ‘ఆజి’మెన, అమ్అగెగ్ రెగిడిల్స్ తె సంగిల్ రితి,
§“ఆజిజోచిఅవాడ్తుమ్ సూనెల్, తుమ్ చి పెటిట్ బేడు నే బందిత్ రితి
తుమ్జాగర దెకన”
మెన్ తయ్. 8మెలె, దేముడు సంగిలి కనాను దేసిమి జేఁవ్ పాఁవ
పెసితి రితి యెహోసువ కడ నిలన్, గని జా తెన్ జా కోడు పూరి
నెరవెరుస్ప జతి జలె, అనెన్క్ దీసిచి రిసొ ‘తెదొడ్ కయ్ సుకుక్మ్
దొరుక్ కెరిందె’ మెన దేముడు సంగితొ నాయ్, సంగుక జతి నాయ్.
9జాకయ్, దేముడుచి సెలవ్ కడనిల్ దీసితె బెదితి వాటు మానుస్ల్ క
అపెప్క దొరుక్ జతయ్. 10మెలె, దేముడుజోచికామ్ కేడవ కీసి సెలవ్
కడనొల్ గే, దసిస్ జో దెతి సుకుక్మ్ తె కో బెదెదె గే, జో మానుస్కి జోచి
కామ్ కెర కేడవ సెలవ్ కడనెదె. 11జాకయ్, జా సుకుక్మ్ తె ఆమ్ కి
బెదితి రితి నిదానుమ్ కెరుమ; జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ చి రితి జోచి కోడు నెస
అమ్ తె కో దసిస్ పాపుమ్ తె నే సేడిత్ రితి. 12 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి
కోడు దొనిన్ పకక్లె వాండి తిలి ఎతిక్ కతిత్చి కంట *లగున్ అసెస్, చి
జా కోడు జివివ్ తా కామ్ కెర కెరయ్మానుస్చి ఆతమ్ చి జీవు అతుక్
జతిస్ తె, అతుక్ల్ చి ఆడుచి ములువ బెదితిస్ తె బెర, మానుస్ల్ చి
† 4:4 4:4ఆదికాండుమ్ 2:2. ‡ 4:5 4:5 కీరనలు 95:11. § 4:7 4:7 3:7-8
దెక. * 4:12 4:12 డీసయ్ లిసి 1:16.
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పెటిట్చ ఉదెద్సుమ్ లు పరిచచ్ కెర, జోవయింక ‘చెంగిల్ అసిత్’ గే నాయ్
గే మెన తీరుప్ కెరయ్. 13 అనెన్, జెరమ్య్ లిస్ ఎతిక్ కి జోచి మొకెమ్
లుంకుక నెతె, గని అమ్ క పరిచచ్ కెరొసొచిమొకెమ్ ఎతిక్ డుమ్ డి తా
ఎదారుద్ మ్ డీసత్య్; అమ్ చ ఉదెద్సుమ్ లు కి ఆకర్ కయ్ జోచి మొకెమ్
అమ్ ఎతిక్జిన్సాచి నఙనుక తయెదె.
యేసు అమ్ చి రిసొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా అసెస్

14జలె, యేసు దేముడుచొ సొంత పుతుత్ సి జా తా, పరలోకుమ్ తె
తెడికతెడిదేముడు అబొబ్స్ తెయిపెసగెచచ్తా,అమ్ చిరిసొచొవెలొల్
†ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా అసెస్చి రిసొ, జోచి రిసొ అమ్ ఒపప్న్ తిసి
డిటుట్ మ్ పోసనుమ. 15 కిచొచ్క మెలె, అమ్ చొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
జతొజోయేసు అమ్ చి సెకి నెంజిలిసి నేనొల్సొఅమ్ చి సెకి నెంజిలిస్ చి
ఉపిప్ర్ చి కనాక్రుమ్ నేనొల్సొ నెంజె, గని అమ్ చబాదల్ ఎతిక్ జొయియ్
కి సేడ, అమ్ చి రితి పరిచచ్ జాఁ అసెస్. గని జో పాపుమ్ నే కెరె జీన
అసెస్. 16 జలె, కామ్ క జెతికయ్ సమయుమ్ క జోచి తోడు తతి రితి
జోఅమ్ క కనాక్రుమ్ దెకితి వరుమ్ అమ్నఙనుక,జోచి దయఅమ్
చజనుక మెన, దయిరిమ్ తెన్ జోచి దయ దెతి సిఙాసనుమ్ క పాసి
జెమ.

5
1మానుస్ల్ తెంతొ దేముడు నిసాన ఎతిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి

కామ్ కిచొచ్ మెలె, ‘మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెసుస్’ మెనయ్ దేముడుచి
మొకెమ్ జేఁవ్ మానుస్ల్ చి నావ్ తెన్ బలివొ దెంక అసెస్. 2జోపూజరి
కిమాములుమ్మానుస్ జా సొంత సెకి నెంజిలొసొచి రిసొ నేనల్సక చి
తపుప్ జలసక మెతత్న దెకెదె. 3జోవయించి సొంత సెకి నెంజిలిస్ చి
† 4:14 4:14మాములుమ్ ఈంజయ్లోకుమ్ చి దేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిసి ఉచరెల్,
యూదుల్ క ఎకిక్లొయియెరూసలేమ్ చి జోవయించి ఎకిక్ దేముడుచి గుడితె తెడిక తెడిచి
గదితె గెచచ్ అరిప్తుమ్ దెంక జయెదె. వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ జా గదిక అడుడ్ కెరి తెరక జీన ఒతత్
పెస జా కామ్ కెరెదె. జొయియ్ మానుస్క ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ మెనుల. ఎబీయుల్ 9:1-7
దెక. ఈంజయ్లోకుమ్ చి దేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిసి, జలె, యేసు పరలోకుమ్ తె జరుగ్
కెరిస్ క టాలి జతయ్.
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రిసొ, ఎకిక్ అనెన్ మానుస్ల్ చ పాపల్ చి రిసొ నాయ్, గని సొంత
పాపల్ చి రిసొ కి జో బలివొ దెంక అసెస్. 4అనెన్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
ఎకిక్లొజతిసిజోమానుస్చిసొంతఇసుట్ మ్ కజరుగ్ జతిస్నెంజె. ‘ఆఁవ్
పూజరి’ మెన జోమానుస్ సొంత ఇసుట్ మ్ క టీఁవ్ క నాయ్. దేముడు
సొంతనిసానజోఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజంకజోకఅదికారుమ్తయెదె.
దేముడు టీఁవడెల్కయ్, యూదుల్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ తొలితొచొ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జలొ అహరోనుక కీసి దేముడు బుకారొల్ గే, దసిస్, జో
దేముడు సొంత జోమానుస్క బుకారుక.

5 దసిస్ కి కీసుత్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జతిసి సొంత ఇసుట్ మ్ క
గవురుమ్ కెరనిల్సి నెంజె, గని జోచి రిసొ:
*“తుయిఅంచొసొంతపుతుత్ ,
ఆజి తుక పాయఅసిస్”
మెన సంగిలొ దేముడు సొంత జోక నిసాన అదికారుమ్ దిలన్.
6దేముడు అనెన్క్ తె సంగ రెగడ్య్ లి రితి;
†“‡మెలీక్సెదెక్ కీసొపూజరి తిలొ గే,
తుయి దసొపూజరిజా కెఁయఁక తెఁయఁక తాజాకామ్ కెరె”
మెనజోచి రిసొ రెగడ్ అసెస్.

7యేసుమానుస్ జా జెరుమ్న్ జాఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది,
జలె, గటిట్ఙ కేకుల్ గలఏడఏడ,జోకమొరున్ తెంతొపిటట్వుకసెకితిలొ
దేముడుక పారద్నల్ కెరె తిలన్, చి దేముడు అబొబ్స్ క జో బిలొసొచి
రిసొ, జో దేముడు అబొబ్సి జోచ ఆసల్ సూన్ తె తిలన్. 8 జలె,
జో జోచొ పుతుత్ స్ జలెకి, దేముడుచి కోడు పూరి నిదానుమ్ కెరెల్ కీసి
తయెదె గే, కిచొచ్ సెమల్ దుకుమ్ నొపుప్ల్ జంక జయెదె గే, జొయియ్
దసిస్ పూరి ఓరుస్ప జా అజజ్య్ జలొ, చి జో జేఁవ్ బాదల్ ఓరుస్ప

* 5:5 5:5 కీరనలు 2:7. † 5:6 5:6 కీరనలు 110.4, చి ఎబీయుల్ 7:7 దెక.
‡ 5:6 5:6 జో మెలీక్సెదెక్ రానొ కి పూజరి కి జా తిలొ. ఆదికాండుమ్ 14:18. జో
యెరూసలేమ్ తె ఏలుప కెరె తిలొ, ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ పొది, యూదుల్ ఒతత్ నే బస జతె అగెగ్.
కీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, యూదుల్ చి దేముడుచి గుడియెరూసలేమ్ తె తిలి.
7:1-3 కి దెక.
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జలిస్ తెన్జో దేముడు అబొబ్స్ చి కోడుపూరి కెరిల్స్ చి రుజుజ్ అయ్ లి.
9అనెన్,జేఁవ్బాదల్సేడఓరుస్పజలిస్ తెజోచిసెకిజోచిసతిత్మ్పూరి
రుజుజ్ జతికయ్, పరలోకుమ్ తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రచచ్న
జోచి కోడు సూన కెరొ ఎతిక్మానుస్కయ్జొయియ్ దొరుక్ కెరల్న్. 10 కీసి
మెలె, ‘మెలీక్సెదెక్ చొరితొజోజంక’మెనదేముడుజోక ‘ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి’మెనయ్నావ్ తిలి.
ఆతమ్క నే వడిడ్తె నేనల్ బాలబోదల్ రితతా

11 ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ అమ్ ఒగగ్ర్ సంగుక జతి, గని తుమ్ చ
కంగడ్ల్ బొయ్ ర జల రిత జలి రిసొ జా అరుద్ మ్ సంగుక అలల్ర్
జతసుమ్. 12 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ ఎదిలి ఎద అనెన్ మానుస్ల్ క
సికడత్స జంక జతి, గని దేముడుచి కోడుతె ముకిక్మ్ తిలిసి ఎతిక్
మొదొల్ తెంతొ తుమ్ క సికడుక అవ్ సురుమ్ జలి. తుమ్ క అపెప్క
కి దూదు అవ్ సురుమ్, మాములుమ్ అనిన్మ్ కతి రితి తుమ్ వడుడ్ క
నేతయ్. 13కోరితిదూదుకజితయ్గే,బాలబోదల్రితొతా,సతిత్మ్ చి
రిసొచిబోదనఅరుద్ మ్ కెరనుకనెతె,సతిత్మ్ఇండితిస్ చిరిసొచిబోదన
నెరవెరుస్ప కెరుక నెతె. 14 గని మాములుమ్ సెకిచి అనిన్మ్ కకక్
కవడుక జయెదె మెలె, కిచొచ్ కిచొచ్క ‘గరిచ్’ గే ‘చెంగిల్ చి’ గే నిసితి
రితి అలవాట్ కెరన సతిత్మ్ ఇండితివాట్ సిక కెర అగెగ్ ఇండితసకయ్.

6
పబుక నంప కెర పడొత్ అనెన్ ములిత్స్ చి రిసొ

1జాకయ్, కీసుత్ చి రిసొ మొదొల్ క ఇదిలిదిల్ సికితిస్ తె నే టీఁవు
తతె, ఆతమ్తె వడుడ్ మ. ఎకిక్ మొదొల్ తెంతొ చి ఇదిలి నముకుమ్ తె
తంక నాయ్. కీసచతె మెలె, కామ్ క నెంజిత కమొక దుకుమ్ జా
ముల దేముడుక నంపజంక దెరిసి, 2 సుదిద్ కెరంతి *దొవన్ తిస్ చి
రిసొచి బోదన, బోడిలె చడితిస్ చి రిసొచి బోదన, మొరల్స అనెన్ జీవ్
జంక తిలిస్ చి రిసొచి బోదన, ఆకర్ దీసిక చి వెలిల్ పరిచచ్ చి జేఁవ్ చ
* 6:2 6:2 నెంజిలె ‘బాపిత్సుమ్ నఙన్ తిస్ చి రిసొచి….’
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తీరుప్ల్ చి రిసొచి బోదన. 3 ఇసి దసచ ఎతిక్ కి మొదొల్, చి పబు
సెలవ్ దిలె, ఎకిక్ దసచక ఉచరుక ముల దా, ఆతమ్తె వడుడ్ మ్ దె.
4 కిచొచ్క మెలె, కేన్ జవుస్మానుస్ తొలితొ నంపజా పబుచి ఉజిడ్ తె
జా, పరలోకుమ్ చి రచచ్న వరుమ్ చక దెక, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్తెవాటదొరుక్ జలి, 5దేముడుచి కోడుచి రుసి చకతా, జెతికయ్
ఉగుమ్ చి సెకి చక తిలె, పటొత్ జేఁవ్ పొరపాట్ జా కీసుత్ క ములిలె,
జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ దుకుమ్ జతి రితి జేఁవ్ క చెంగిల్
వాట్ తె అనెన్ కడ ఆనుక నెంజె. కో నెతిరి. 6 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ జోక
ములిలిసి జేఁవ్ సొంత, దేముడుచి పుతుత్ క అనెన్ సిలువతె గలమారిల్
రితి జతయ్, చి అనెన్మానుస్ల్ జోక నిసాక్రుమ్ కెర జొకరిల్ రితి జోచి
నావ్ కడిల్ రితి జతయ్. 7 కీసి మెలె, జేఁవ్ తె ఒగగ్ర్ సుటుల్ పెటిల్ పాని
కేన్ బుఁయి పియ తా, జా బుఁయెయ్ పంటొ పికడత్సక చెంగిల్ కామ్ క
జెతికయ్ పంటొ దిలె, దేముడు తెంతొ జేఁవ్ చి వాటచి వరుమ్ జా
బుఁయి నఙన్ తయ్. 8 గని, జా బుఁయి రితయ్ కంట రూకుల్ గట
దిలె,కామ్ క నెంజిలిసి, చిజాకసాపెనల్ దెంక జయెదె. ఆకర్ క జేఁవ్ క
డయ గెలుకయ్ తయెదె.
దయిరిమ్ కొడొ సంగిలిసి

9 అమ్ ఇసి జాగర సంగిలే కి, తుమ్ చి రిసొ, బావుడుల్ , కిచొచ్
ఉచరసుమ్మెలె,ఈంజ రచచ్నతెబెదితఅనెన్ చెంగిలి వరల్తుమ్ క
దొరుక్ జవుస్ మెన అమ్ క దయిరిమ్. 10 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి
రిసొచి తుమ్ చి కామ్, అగెగ్ కి అపెప్ కి జోచయ్ జల మానుస్ల్ క
తుమ్ తోడు కెర, జోచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమ దెకయ్ లిసి జో
పఁవెస్ నాయ్ మెన, దసిస్ పొరపాట్ తీరుప్చొ నెంజె మెన, అమ్ క
దయిరిమ్. 11 తుమ్ చి రిసొ అనెన్ కిచొచ్ ఆస జా అసుస్మ్ మెలె
‘జరుగ్ జయెదె’ మెన తుమ్ నంపజలిసి పూరి నెరవెరుస్ప జతి రితి
తుమ్ ఎకిక్ నిదానుమ్ ఎకిక్ ఆస తంక. 12 తుమ్ దసిస్ నిదానుమ్
తాఁ గెలె, బదుద్ కుమ్ నే జతె, దేముడు పమానుమ్ సంగిలిస్ చి వాట
జోవయించి నముకుమ్ చిజోవయించి నిదానుమ్ చి రిసొ కలుగు జత
అనెన్మానుస్ల్ చి రితి తుమ్ ఇండితె, జయియ్ అమ్ చి ఆస.
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అబాహామ్ నంపజా నిదానుమ్ తతికయ్ జెయిమ్జలిస్

13అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొకదేముడు పమానుమ్సంగిలిపొది,జో
దేముడు సొంతచి కంట కెఁయ కో వెలొల్ తతి నాయ్ చి రిసొ, అనెన్
వెలొల్ సుదొచినావ్ దెర ఒటుట్ గలుక అవ్ కాసుమ్నాయ్చి రిసొ,జోచి
సొంతయ్నావ్తెన్ఒటుట్ గలన, 14కిచొచ్ పమానుమ్సంగిలన్మెలె,

†“తుక కచితుమ్ దీవెన దా జెయిమ్ కెర

తుమ్ చి సెకుమ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్ జతి రితి జరుగ్ కెరిందె” 15 దసిస్కయ్,
అబాహామ్ నిదానుమ్ తా ఎతిక్ ఓరుస్ప జతికయ్, జా
పమానుమ్ తిలిసి జోక దొరుక్ జలి.

16మానుస్ల్,జోవయించి కంట కేన్ జవుస్ వెలొల్ సుదొచి నావ్ దెర
ఒటుల్ గలత్తి, చి జోవయించ తగుల్ ఎతిక్తె ఒటుట్ గలిలె, ‘నిజుమ్’
మెంతతి. 17 దసిస్ జో సంగిలి పమానుమ్ తె వాట నఙన్ తసక జోచి
కోడు పిటెట్ నాయ్ మెన, జోచి పమానుమ్ చి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ దెకవుక
మెన, జో పమానుమ్ కెరిల్స్ క ‘నిజుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెలి గురుక
దేముడు ఒటుట్ గలనల్న్. 18 దసిస్, దొనిన్ నే పిటత్ కమొచి రిసొ,
మెలె పమానుమ్ చి రిసొ కి జో ఒటుట్ గలనిల్స్ చి రిసొ కి, జో దేముడు
అబదుద్ మ్ జంక నెతెచి రిసొ, అమ్ పరలోకుమ్ తె పాఁవితి వరుమ్ చి
పమానుమ్ చిఉపిప్ర్ చి దయిరిమ్,అమ్డిటుట్ మ్ దెరన్ తి రితి,అమ్
జోచి రచచ్నతె నిగ అయ్ లస దయిరిమ్తంక జయెదె. 19 కేన్ జవుస్
దొనిన్, జలె, వేరతె నే గెతి రితి లంగరు కీసి జాక డిటుట్ మ్ టీఁవడెదె
గే, దసిస్, పరలోకుమ్ తె జో అమ్ క పాఁవడిత్ వరుమ్ చి ఈంజ అమ్ చి
దయిరిమ్అమ్ చి ఆతమ్క అమ్ క డిటుట్ మ్ టీఁవడత్య్. అమ్ క జో దిలి
ఈంజ వరుమ్, జలె,అమ్ క అడుడ్ తిలి తెర ఒతత్ల్ తొఅమ్జీనతెడిక
తెడిచి గదితె పెసితి రితి, పరలోకుమ్ తెయి పాఁవడ జీనయ్ తయ్.

† 6:14 6:14 ఆదికాండుమ్ 22:17.



ఎబీయుల్ 6:20 xvi ఎబీయుల్ 7:3

20ఒతత్ జా ‡తెరఒతత్ల్ తొమెలికోడుయేసుఅమ్ చినావ్తెన్,అమ్ క
రచచ్న దొరుక్ కెరి రిసొయి పురెతొ నిగ గెచచ్ పాఁవ అసెస్ గెద, చి
రానొ జలొ మెలీక్సెదెక్ చొ రితొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జో జా, కెఁయఁక
తెఁయఁక అమ్ క దేముడు అబొబ్స్ చిమొకెమ్ తోడు తయెదె.

7
మెలీక్సెదెకు కెఁయఁక తెఁయఁకపూజరి

1ఈంజొ మెలీక్సెదెకు, జలె, ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ పొది సాలేమ్ క రానొ
జలొసొ, ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ జలొ దేముడుచి సేవ కెరొ పూజరి
జలొసొ, జలె. రానల్ క జీన మారిల్స్ తెంతొ *అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొ
బుల జెతె తిలి పొది, జో మెలీక్సెదెక్ జోవయింక దసుస్ల్ జా జోక
చెంగిల్ వరుమ్ దిలన్. 2 వరుమ్ దెతికయ్, జో మెలీక్సెదెక్ క
మరియాద కెరి రితి అబాహామ్ జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్తె దెసుస్
వాటల్ క ఏక్ వాట దిలన్. జో మెలీక్సెదెక్, జలె, ముకిక్మ్ క జోచి
నావ్ చి అరుద్ మ్ తిలి రితి †పునిన్మ్ క రానొ జలొసొ, పడొత్ సాలేమ్
పటున్మ్ క కి జో రానొ. ‡సాలేమ్ క జో రానొ జయెదె మెలె, సాంతిక
సేంతుమ్ క జో రానొ జయెదె. 3 జోవయింక కేన్ అబొబ్స్ అయయ్స్
పాయితి నాయ్, జో కేన్ సెకుమ్ చొ నెంజె, చి జోచి జీవితుమ్ క
‘మొదొల్ జలి’ జవుస్ ‘కేడ గెలి’ జవుస్ మెనుక నెంజె. దసచ జోక
‡ 6:20 6:20 యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె తెడిక తెడిచి గదితె ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి గని అనెన్ లొఁయి నే గెతి రితి తెర అడుడ్ తయెదె. పరలోకుమ్ తెచొ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి, జలె, యేసుయి. జొయియ్ ఒతత్ అడుడ్ తిలిస్ క జీన అసెస్, చి జోవయింక
నంపజలసకయ్ కి జీనయ్ తయ్. యేసు మొరిల్స్ తెనిన్ యెరూసలేమ్ తె యూదుల్ చి
దేముడుచి గుడితెచి తెర ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎద పూరి చిరి జా గండల్ జలి. దసిస్ జరుగ్
జలిసి టాలి జా అమ్ క కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్ మెలె, జో మొరిల్స్ తెనిన్ అమ్ క చి ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక అడుడ్ తిలి పాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి. మతత్యి 27:51, మారుక్

15:38, లూకా 23:45, ఎబీయుల్ 9:1-3, 10:19-20. * 7:1 7:1 ఆదికాండుమ్
14:17-20. † 7:2 7:2 జోవయించి నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పునిన్మ్ అంచొ
రానొ’. ‡ 7:2 7:2 ‘సాలేమ్’మెలినావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘సేంతుమ్’ ‘సాంతి’.
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నాయ్, చి దేముడుచొ పుతుత్ స్ రితొ జా, కెఁయఁక తెఁయఁక జోచొ
పూజరిజా తతత్య్.

4 జో మెలీక్సెదెక్ కెదొద్ వెలొల్ సుదొ జయెదె గే, అపెప్ ఆఁవ్ రెగిడత్
కొడొతె తుమ్ అరుద్ మ్ కెరన. అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ జలొ అబాహామ్
కి జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్తె దెసుస్ వాటల్ క ఏక్ వాట దా గెలన్. జో
దసిస్ కెరిల్స్ తెన్మెలీక్సెదెక్ క ‘ఒగగ్ర్ వెలొల్ ’మెనముకిక్మ్ చొఅమ్ చొ
పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ ఒపప్నల్న్ మెన రుజుజ్ జతయ్. 5అహరోనుచి
తెడి పెజల్ ఎతిక్క §లేవీపూరుగ్ మ్ చొచితెగచమునుస్బోదల్పూజరుల్
జా, దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి, పెజల్ ఎతిక్క కలుగు జలిసిచి
దెసుస్ వాటల్ తె ఏక్వాట నఙనుక దేముడుచి ఆగన్ జాఅసెస్. కతెత్య్
జేఁవ్ సంగుక మెలె, జోచ బావుడుల్ జల అబాహామ్ చి సెకుమ్ చ అనెన్
తెగల్ చతె; జేఁవ్ కి అబాహామ్ చి సెకుమ్ చ జలెకి.

6 పడొత్ , కేన్ సెకుమ్ నెంజిలొ ఈంజొ మానుస్ జలొ మెలీక్సెదెక్,
మాతుమ్, అబాహామ్ చి అతిత్ దెసుస్ వాటల్ తె ఏక్ వాట నఙనొల్ . పడొత్ ,
దేముడు పమానల్దిలొజోఅబాహామ్ కమెలీక్సెదెకు చెంగిల్వరుమ్
దిలన్. 7దాకుసుదొకవెలొల్ సుదొదీవెన కెరెదెమెనఎతిక్జిన్జానవేర
సంగితి నాయ్.

8 పడొత్ , ఈంజ లోకుమ్ తె దెసుస్ వాటల్ తె ఏక్ వాట నఙిన్ తస
మొరయ్ మానుస్ల్ జవుల, గని పరలోకుమ్ తె నఙన్ తొసొ, జలె,
జోవయింక ‘జివివ్ అసెస్’ మెన దేముడుచి కొడొతె పూరి రుజుజ్ జా
అసెస్.

9 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెనుక జయెదె మెలె, దెసుస్ వాటల్ తె ఏక్
వాట నఙితె తిలొ లేవీ పూరుగ్ మ్ చొ, జోచి సెకుమ్ తె జెరిమ్ల పడొత్చ
పూజరుల్ తెన్సొంతఅబాహామ్ చిఅతిత్ మెలీక్సెదెక్ క దెతివాటదిలన్,
దెతతి, మెనుక జయెదె. 10 కీసి మెలె, అబాహామ్ తెన్ మెలీక్సెదెక్
దసుస్ల్జలిపొది,జో *లేవీతెదొడికిఅబాహామ్ చిపెటిట్ తిలన్మెనుక

§ 7:5 7:5 నిరగ్మకాండుమ్ 32:25-29, 38:21. * 7:10 7:10 లేవీచి సెకుమ్ తె
పూజరుల్ పడొత్ జెరిమ్ల. జయియ్ సెకుమ్ తె జెరిమ్ల.
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జయెదె. అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరిమ్లన్.

మెలీక్సెదెక్ జలొ రితొ కీసుత్ పూజరి
11 పడొత్ , ‘లేవీచి తెగతె జెరిమ్లస పూజరుల్ జేఁవ్ కెరి కమొతె

మానుస్ల్ చిపాపుమ్జావాట్ గెలి చిపునిన్మిపూరిజాఅసిత్’మెనుక
జతి జలె; జయియ్ పమానుమ్ చి తెడి పెజల్ క ఆగన్ల్ దొరుక్ జలి, గెద;
జలె,ఒతత్ సుదిద్ జతిసిపూరిజతిసిదొరుక్ జతిజలె,అహరోనుచి రితి,
మెలె, లేవీయుల్ చి రితి ముల, ‘మెలీక్సెదెక్ చొ రితొ పూజరి జంక’
మెన కిచొచ్క యేసుక దేముడు టీఁవొ కెలాన్? 12 వేర రగుమ్పూజరి
జతి రితి మారుస్ప కెరెల్, వేర రగుమ్ ఆగన్ల్ కి మారుస్ప జెతయ్.
13ఈంజేఁవ్ కొడొ కచి రిసొ గే,జోఅగెగ్చపూజరుల్ జెరిమ్లి తెగచొ నెంజె.
ఇనెన్చి తెగతెచ కోయి అగెగ్ పూజరుల్ జతి నాయ్. 14మెలె, లేవీచి
తెగతె నాయ్, గనియూదాచి తెగతెయిఅమ్ చొయేసుపబు జెరిమ్లన్
మెన ఎతిక్జిన్ జాన్ ల, చి ఈంజ తెగచి రిసొపూజరుల్ జతి కేన్ కోడు
కి అమ్ క ఆగన్ల్ దిలొమోసేపూరుగ్ మ్ చొ సంగె నాయ్.

15 అగెగ్చి పమానుమ్ చి, అపెప్చి పమానుమ్ చి తేడ కీసి అనెన్
సొసుట్ మ్ డీసత్య్మెలె, మెలీక్సెదెక్ చొ రితొచొఈంజొ అనెన్కొల్ పూజరి
అయ్ లిస్ తెనిన్ డీసత్య్. 16మెలె,ఈంజొపూజరి జలిసి కీసిచిమెలె,
ఆగన్ల్ చి మొకెమ్ నాయిమ్ తిలి రితి కేన్ జవుస్ తెగతె జెరిమ్లి రిసొ
ఎకిక్లొ పూజరి జతిస్ చి రితి నెంజె, గని కెఁయఁక తెఁయఁక నే మొరె
చెంగిల్ తతి జివివ్ జోయేసు తిలిస్ చి సెకికయ్జోపూజరి జా అసెస్.
17మెలెజోచి రిసొ దేముడుచి కోడు సాచి సంగిలి రితి;
†“మెలీక్సెదెక్ కీసొపూజరిజా తిలొ గే,
తుయి దసొపూజరిజా కెఁయఁక తెఁయఁక తాజాకామ్ కెరె”
మెన రెగిడిల్సి.

18 జలె, అగెగ్చ ఆగన్ల్ క దెకిలె, జేఁవ్ చి సెకి నెంజిలిస్ చి రిసొ
జా కామ్ క నెంజిలి రిసొ “జా పోని” మెన దేముడు సంగితయ్.
† 7:17 7:17 కీరనలు 110:4 చి ఎబీయుల్ 5:6 దెక.
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19 ‡కిచొచ్య్పూరిజతి రితిజాఆగన్ రితి కో జరుగ్ ప కెరుక నెతిరి. గని
నొవి కోడు బార్ జలి తెంతొ, అనెన్ వెలిల్ వరుమ్ చి రిసొచి దయిరిమ్
అమ్ క దొరుక్ జా అసెస్. మెలె, ఈంజ వరుమ్ చి రిసొ, ఈంజయ్
వరుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి దయిరిమ్ చి రిసొ, ఆమ్ దేముడుక పాసి జా
జెతసుమ్.

20అనెన్, యేసు పూజరి జతి ఈంజ నొవి వరుమ్ ఒటుట్ నెంజిలిసి
నెంజె. ఒటుట్ తెన్ చి జతయ్, చి అనెన్ విలువ అసెస్. 21 అగెగ్చి
పమానుమ్ క పూజరుల్ జలస, జలె, ఒటుట్ నెంతె పూజరుల్ జల, గని
ఈంజ నొవి వరుమ్ జలె, ఒటుట్ గలిలిసి. కిచొచ్ ఒటుట్ గలిలిస్మెలె,
§“తుయి కెఁయఁక తెఁయఁక తతొపూజరి,మెన
ఆఁవ్ దేముడు ఒటుట్ గలన అసిస్, చి
అంచిమెనుస్ ఆఁవ్మారుస్ప కెరనీ నాయ్”
మెన దేముడు యేసుచి రిసొ ఒటుట్ గలన అసెస్. 22 దసిస్, అగెగ్చి
పమానుమ్ కోడుచి కంట యేసు మదెనె జతి పమానుమ్ కోడు
కచితుమ్ జెయిమ్జతిసిమెనయ్ఈంజ కోడుతె రుజుజ్ జతయ్.

23అగెగ్చ పూజరుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జల. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్మొరసయ్
జవులచి రిసొ కెఁయఁక తెఁయఁక పూజరుల్ జా తంక నెతిరి. ఎకిక్లొ
మొరెల్, *అనెన్కొల్ పూజరిజంక,మెలిరితిజతతి. 24గనిఈంజొయేసు
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతొసొ జా అసెస్చి రిసొ ఈంజొయి పూజరి
జలిసి కెఁయఁక తెఁయఁకతాఁ గెతిసి. 25జాకయ్, ఇనెన్చి తెడి కో ఎదిద్కి
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక పాసిమెలి రితి జెతతి గే, జేఁవ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక రచచ్నతెయి తతి రితి పూరి రచచ్న దెంక ఈంజొయి తెరె;
దేముడుకచిఅమ్ కఈంజొయ్మదెనెజాఅమ్నంపజలమానుస్ల్ చి
రిసొ దేముడుచి మొకెమ్ టీఁవ పారద్నల్ కెరతి రితి కెఁయఁక తెఁయఁక
జివివ్ అసెస్.

‡ 7:19 7:19 రోమియుల్ 3:20-22, 8:3-4. § 7:21 7:21 కీరనలు 110:4.
* 7:23 7:23 ఎకెక్ దడిమొతుత్ మ్ విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్మాములుమ్పూజరుల్ తవుల, పడొత్
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కి తయెదె.
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26 పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ కిచొచ్ పొరపాట్ నెంజిలొ, కిచొచ్ గరిచ్
నెంజిలొ, ఎదగ్రె పాపుమ్ నెంజిలొ, ఆగాసుమ్ చి ఉపిప్రి వెగ వెలొల్
పూజరి అమ్ క దొరుక్ జంక దొరుక్ జలొ. 27జేఁవ్ అనెన్ ఎతిక్క వెలెల్ల
పూజరుల్ చి రితిజోరోజుకఅరిప్తల్దెంకనాయ్. జెఁవివ్పూజరుల్ ,జలె,
తొలితొ జోవయించ సొంత పాపల్ చి రిసొ, పడొత్ పెజల్ చ పాపల్ చి
రిసొ, అరిప్తల్ దెతతి. జో, జలె, పాపుమ్ సుదొ నెంజె, చి సొంతచి
రిసొ అరిప్తుమ్ దెంక, నాయ్, చి పెజల్ చి రిసొ ఎకిక్ సుటుట్ జోచి
సొంత జీవ్ దా, కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క జెతిస్ జలి అరిప్తుమ్
జలన్. 28 దసిస్, కిచొచ్ దెకితసుమ్ మెలె, సెకి నెంజిల మానుస్ల్
పూజరుల్ జతిసి ఆగన్చి పమానుమ్ తె తయెదె, గని ఆగన్చి కంట పడొత్
అయ్ లి జో ఒటుట్ గలనిల్ కోడుకయ్ దేముడు కిచొచ్ సెలవ్ దిలొ మెలె,
పూరిజలొజోచొపుతుత్ స్ కయ్ ‘కెఁయఁకతెఁయఁకతతొపూజరిజవుస్’
మెనయ్జో దేముడు జోక టీఁవడ అసెస్.

8
యేసు పరలోకుమ్ తె అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ వెస అసెస్

1 జలె, అమ్ సంగితిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, దసొ కెఁయఁక
తెఁయఁక తతొ పూజరి అమ్ క అసెస్. జో పరలోకుమ్ చొ వెలొల్ రానొ
జలొ దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ వెస తా, 2 మానుస్చి అతిత్
నాయ్గని దేముడు పబుచి అతిత్ తెయార్జలి పరలోకుమ్ చి నిజుమ్
జలి టంబుగుడితె, పరలోకుమ్ చి ఒగగ్ర్ సుదిద్చి, తెడిక తెడిచి గదితె,
జోచి సేవ కెరయ్.

3 జలె, బలివొ అరిప్తల్ దెంక మెన ఎతిక్ పూజరి నిసాన అసిత్.
జాకయ్,ఈంజొపూజరికి కిచొచ్గెబలిదెంకజోచిఅతిత్ కిచొచ్జకు తంక
అసెస్. 4జలె, బూలోకుమ్ తె అపెప్ తతొత్ జలె,ఈంజొపూజరిజాతతొత్
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ రితి తెన్ బలివొ దెత పూజరుల్ లేవీచి
సెకుమ్ చ అసిత్. ఈంజొ, మాతుమ్, జా సెకుమ్ చొ నెంజె. 5 అమ్
యూదుల్ చ ఈంజొయ్ లోకుమ్ చ జేఁవ్ పూజరుల్ , జలె, జోవయించి
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కామ్ కీసిచి మెలె, పరలోకుమ్ చి దేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిస్ క
టాలి రితి నీడ రితి జా, ఒతత్చి టంబుగుడడ్ ఒతత్చి దేముడుచి గుడితె
జరుగ్ జతిస్ క ఇదిల్ అరుద్ మ్ జవుస్ దెకయ్ తయ్. కీసి మెలె, జా
టంబుగుడడ్ పూరుగ్ మ్ మోసే బందవుక దేముడు సంగిలి పొది, జో
దేముడు పబు కిచొచ్ మెన జోక ఆడ దిలన్ మెలె, *“జా డొంగురుతె
తుక ఆఁవ్ దెకయ్ లి రూపుమ్ కయ్ ఎతిక్ తెయార్ కెరుక దెకను.
జయియ్ రూపుమ్ చి బందవు”మెలన్.
నొవి పమానుమ్ చి రిసొచి కోడు

6ఈంజొయేసు అపెప్ అనెన్ ఒగగ్ర్ పమానల్ క కి నిసాన జా, అనెన్
ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ క నెడిమిచొ జా తంక మెన, అనెన్ ఎతిక్క వెలొల్ కామ్
కెరసొజలొ. కిచొచ్కమెలె,అనెన్ఈంజచెంగిల్ పమానల్జరుగ్ జతిసి.
7 తొలితొ చి పమానుమ్ కిచొచ్ పిటిల్స్ నెంజిలిసి జతి, జలె, అనెన్క్
పమానుమ్ దొరుక్ జతి నాయ్. 8జా పమానుమ్ దొరుక్ జలసక ‘జా
పమానుమ్ తె పిటల్ , పిటట్వనల్’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
ఒపప్న్ తిసి కిచొచ్ కోడుతె రుజుజ్ జతయ్మెలె,
†“‡ఇసాయేలుచి గేర్ చక చి §యూదాచి గేర్ చక ఆఁవ్
నొవి పమానుమ్ దెత దీసల్ జెవుల”
మెన పబు సంగితయ్.
9 “జానొవి పమానుమ్, జలె,
జోవయించపూరుగ్ ల్ క ఆఁవ్ దిలి పమానుమ్ చి రితిచి నెంజె.
జోవయించి ఆతు దెర జోవయింక ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ విడద్ల్ కెర
కడ దెర నిలి దీసి జా పమానుమ్ దిలయ్.
గని, అంచిజా పమానుమ్ క సతిత్మ్ కెరి నాయ్,
సతిత్మ్ ఇండితి నాయ్చి రిసొ ఆఁవ్ పసుల
జోవయింక ములిల్ రితిజా దెకి నాయ్,
* 8:5 8:5 నిరగ్మకాండుమ్ 25:40. † 8:8 8:8యిరీమ్యా 31:31-32. ‡ 8:8
8:8 యూదుల్ క ‘ఇసాయేలుచి గెర్ చ’ మెనుల కి. § 8:8 8:8 ‘యూదా’ మెలె,
ఇసాయేల్మెలొయాకోబుచొపుతుత్ స్ జలొయూదా.
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మెన పబు సంగితయ్.”
మెన జో దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు అసెస్. గని ఒతత్ తెంతొ కిచొచ్
దయిరిమ్ దెతి కోడు సంగితయ్మెలె,
* 10 “గని, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ మెలి గేర్ చక పడొత్చ దీసల్ క
నొవి పమానుమ్ దెయిందెమెన
పబు కిచొచ్ సంగితయ్మెలె,
జోవయించ ఆతమ్ల్ తె అంచ ఆగన్ల్ ఆఁవ్ తియిఁదె,
జోవయించి పెటిట్ అంచ ఆగన్ల్ రెగిడిందె, చి
అఁవ్ జోవయించొ దేముడు జయిందె, చి
జేఁవ్ అంచయ్ పెజల్జా తవుల.
11 అనెన్, జేఁవ్ దీసల్ క జేఁవ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ బుదిద్ సికడుక తయె

నాయ్.
జోవయించబావుడిస్వొక పబు తెన్ తుమ్ బెద,మెన
ఎతిక్మానుస్ సికడుక తయెనాయ్.
కిచొచ్క మెలె,
జేఁవ్ దీసల్ క జేఁవ్ బాల వెలొల్ కి ఎతిక్జిన్ అంక జానుల.
12 కిచొచ్క మెలె,
జోవయించపాపల్ ఆఁవ్ చెమించుప కెరిందె,
జోవయించ తపుప్ల్ ఆఁవ్ పఁవస్ గెలిందె”
మెన దేముడు పబు సంగితయ్. 13 దసిస్ నొవి పమానుమ్ చి రిసొ
సంగ, అగెగ్చిక ‘కామ్ క నెంజె’ మెన ఒపప్న్ తయ్. అనెన్, కామ్ క
నెంజిలి రితి జతిసిపొరిన్ జాపూరి కేడయ్ గెచెచ్దె.

9
దేముడుచి గుడితె కిచొచ్ కిచొచ్ తిలిసి

1 జలె, అగెగ్చి పమానుమ్ తె కీసి బకి కెరుక గే ఆగన్ల్ తిలి, చి
ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి పబుక బకి కెరి టాన్ తిలి. 2 మెలె,
టంబుగుడడ్ తెయార్ కెరల్, చి యూదుల్ చ పెజల్ ఎతిక్జిన్ పెసితి

* 8:9 8:9యిరీమ్యా 31:33-34.
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పురెతొచి టంబుగుడడ్ గదితె దీవుకంబుమ్ చి పోడియొ బలి దెతి బలల్
తిల. జా గదిక దేముడుక సుదిద్ తతి టాన్ మెనుల. 3 పడొత్ , జా వెలిల్
గదిచి గుముమ్మె తెర ఒడొవ తిల, అనెన్ తెడిక, జా గది జీనెల్, అనెన్క్
టంబుగుడడ్ గదితిలి. జాక ‘దేముడుకఒగగ్ర్ సుదిద్ తతిటాన్’మెనుల.
జాక అనెన్క్ తెర గూడు తిలి. 4జా తెడిక తెడిచి గదితె దూపుమ్
డయితి బఙర్ చి పీటుమ్ తిలి, చి దేముడుచి తెదొడ్ చి పమానుమ్ క
గురు జతి పెటెట్ తిలి. జా పెటెట్తె ఎతిక్ పకక్లె ఉపిప్రి బఙార్ పుఙడ
తిల. జా పెటెట్చి తెడి *మనాన్ మెన పరలోకుమ్ తెంతొ దేముడు
పూరుగ్ మ్ సువ తిలి అనిన్మ్ ఇదిల్ దెరిల్ బఙర్ చి మరముంత తిలి.
పడొత్ అనెన్ అగెగ్ ఐగుపు దేసిమి జేఁవ్ అమ్ చ యూదుల్ తిలి పొది
గజజ్ల్జాతిలిఅహరోనుచి †టెకొన్ డండొ,పడొత్ జాపొరిన్ పమానుమ్ చ
ఆగన్ల్రెగిడల్ ‡పతల్తిల. 5జాపెటెట్చిఉపిప్రి,మెలె,దేముడుపాపల్
చెమించుప కెరి గురుచి జా పెటెట్చి ఉపిప్రి దొనిన్ బఙర్ చ దూతల్ చ
బొమమ్ల్ టీఁవ, జా పెటెట్క దెకిల్ రితి వంపొ జా తిల. ఈంజ ఎతిక్చి
రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ సంగుక నెతుమ్.

6జా ఎతిక్ తెయార్ జలి తెంతొ, జా టంబుగుడడ్చి పురెతొచి గదితె
పూజరుల్ గెచుచ్క జెంక జతె తా జోవయించి సేవచ నీతికమొ కెరె
తతత్తి. 7గని తెడిక తెడిచి గదితె ఎకిక్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, వెరెస్క్ క
ఎకిక్ సుటుట్ గెతయ్. గెలె, లొఁయి నెంఇతె బెరుక నాయ్. నే జాన్ తి
రితొ కెరల్ జోచ పాపల్ చి రిసొచి, పెజల్ చ పాపల్ చి రిసొ బలి దెతి
లొయఁ తెన్ బెరుక అసెస్. 8ఈంజ టాలి దెకవ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ దెకయ్ తయ్మెలె,జాపురెతొచిగదిచితెడిచితెర
అడుడ్ టీఁవ్ తి ఎదిలి సేంపు, దేముడుక ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి తెడిక తెడిచి
గదితె పెసుకమానుస్ల్ క వాటు నాయ్. 9జాపురెతొచి గదితె ఒడొయ్
జలి జేఁవ్ చి జా తెర కిచొచ్చి రిసొ టాలి జయెదె మెలె, ఈంజయి
ఉగుమ్ కయ్టాలి జతయ్. దేముడుక ఈంజ ఉగుమ్ తె కో నంపజా
* 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 16:1-35. † 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 7:8-13.
‡ 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 32:15-16.



ఎబీయుల్ 9:10 xxiv ఎబీయుల్ 9:15

గెచుచ్ల గే, ఉగుమ్ కేడెల్ జోతె గెచుచ్క అడుడ్ తయెనాయ్. జా రితితె,
జలె, బకి కెరొసొచి ఆతమ్క సుదిద్ కెరుక నెతెత్ర బలివొ అరిప్తల్ దెతతి.
10 దసచ రితి అనిన్మ్, పితిసి, ఆఁగ్ దొవన్ తిసి, ఎకిక్ ఆఁగ్ కయ్
కామ్ క జెత ఆగన్ల్ జతతి. నొవి ఆగన్ల్, నొవి వరుమ్ జరుగ్ నే జతె
అగెగ్ రకితె తిలిసి,జా.

కీసుత్ పూజరి జా అరిప్తుమ్ జలిసి
11 గని చెంగిల్ పమానుమ్ అయ్ లిస్ క కీసుత్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి

జాఅయ్ లిస్ తెన్,మానుస్ తెయార్ నే కెరిల్,ఈంజయ్రగుమ్ జెరుమ్న్
నే జలి, అనెన్ వెలిల్ అనెన్ పూరి జలి రగుమ్ చి టంబుగుడడ్తె, మెలె
పరలోకుమ్ తెదేముడుఅబొబ్స్తిలిస్ తెయిపెస, 12దేముడుక ఒగగ్ర్
సుదిద్ తతిటాన్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క జెతికయ్, ఎకిక్ సుటుట్ యి
యేసు పెసిలన్. పెస, గొరెల్ చి, వసొస్ పిలల్ల్ చి లొఁయి నాయ్, గని
జోచి సొంత లొఁయి దా కెర, అమ్ అనెన్ కెఁయఁక విడద్ల్ నే జతి
రితి అమ్ క అనెన్ నెతొవన అమ్ క జత బెదయ్ లన్. 13మెలె, గార్
జల మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి గొరెల్ చి జవుస్, వసొస్ పిలల్ల్ చి జవుస్
లొఁయి చించితిసి, నెంజిలె వసిస్ పిలల్క డయిలిస్ చి సార్ వించితిసి,
ఎకిక్ జోవయించి ఆఁగుచి కీడు గెచచ్య్ తి రితి జతయ్. 14 గని
అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జంక మెనయ్ కీసుత్ జోచి
పరలోకుమ్ చి తాఁ గెతి ఆతమ్సెకిక జోచి జీవ్ దా మొరల్న్. జా అగెగ్చి
పమానుమ్ చ ఆరిప్తుమ్ లు మానుస్చి ఆఁగుక సుదిద్ కెరయ్ జలె,
జోవయించి ఆతమ్క యేసు దిలి సొంత లొఁయి అనెన్ కెదిద్ కామ్ కెరెదె!
జాకయ్, జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతి దేముడుచి సేవ ఆమ్ కెరి రితి, కామ్ క
నెంజిలమొరి రిత అమ్ చ కమొజోపుంచ గెల కెర, అమ్లాజ్ జంక
నెంజితి రితి, అమ్ చి ఆతమ్ జో సుదిద్ కెరెదె, 15 దసిస్, ఈంజ నొవి
పమానుమ్ క ఈంజొయిదేముడు అబొబ్స్ క చి అమ్ కమదెనె జతొసొ
జా అసెస్. దసిస్, ఈంజొ మొర దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్
అగెగ్చిపమానుమ్ చకొడొఅమ్పిటట్వనపాపుమ్జలిస్ చిసిచచ్తెంతొ
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అమ్ క విడద్ల్ కెర నెతొవ గెల అసెస్. కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ కెర అసెస్ మెలె,
కకక్జోబుకారాతయెదెగే,పమానుమ్జలికెఁయఁకతెఁయఁకచెంగిల్
తతివాట్జోవయింక దొరుక్ కెరుక మెనయ్.

16అనెన్ కిచొచ్ ఉచరుక జయెదెమెలె, ‘ఆఁవ్మొరెల్ అంచి ఆసిత్ ఇసి
దసిస్ వంట దెతు’ మెనమానుస్ ఏక్ కాగుమ్ రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ వాటల్
వంట దెంక జలె, తొలితొ జో మానుస్ మొరిల్స్ చి రిసొ రుజుజ్ జంక.
17 కిచొచ్క మెలె, మానుస్ మొరెల్కయ్ జో రెగిడిల్ దసిస్ కాగుమ్ కామ్ క
జెయెదె, గని జా రెగడ్య్ లొసొ జీవ్ తిలి పొది కామ్ క జెయె నాయ్.
దసిస్కయ్ జోచి ఆసిత్చి వాట జోచమానుస్ల్ క దొరుక్ జవుస్ మెనయ్
యేసుమొర గెలన్.

18 ఇసి, తొలితొ చి పమానుమ్ కి లొఁయి సూఁయి జలిస్ చి
జలి. 19 మెలె, పెజల్ ఎతిక్క దేముడుచ ఆగన్ల్ చి ఎతిక్ ఆగన్
మోసే పూరుగ్ మ్ చొ సూనవ కేడయ్ లి పడొత్ వసొస్ పిలల్ల్ క చి, గొరెల్ క
కండ జోవయించి లొఁయి దెరన, పాని, ఎరన ఊలు, హిసోస్పు
మొకక్చ రొడడ్ల్ తెన్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ రెగిడిల్స్ చి ఉపిప్రి కి, పెజల్ ఎతిక్చి
ఉపిప్రి కి చించ దా, 20 “ఇసి కెర మెన దేముడు తుమ్ క ఆడ దిలి
పమానుమ్ చి గురుచి లొఁయి ఈంజ” మెన సంగిలన్. 21 దసిస్ కి,
జాటంబుగుడడ్తెచి బకి కెరిస్ తెవాడిక కెరిసామన్ ఎతిక్తెజాలొఁయి
చించ దిలన్. 22నిజుమి, ఆగన్ల్ రితి తెన్, కేన్ గె ఏక్ క ముల, ఎతిక్
వసుత్ వక లొఁయికయ్ సుదిద్ కెరుల, చి లొఁయి నే సూఁయి జలె, పాపల్
చెమించుప జయెనాయ్.

యేసు అమ్ చిపాపుమ్పుంచదా
23 దసిస్ పరలోకుమ్ తె జతిస్ క టాలి జతిసి ఎతిక్ లొఁయి సూఁయి

జతిస్ తెన్ దస కమొకయ్ సుదిద్ జంక అగెగ్యి దొరుక్ జా తిలి, గని
పరలోకుమ్ తెబెదితిసిఎతిక్అనెన్ చెంగిలిబలిజతిస్ కయ్సుదిద్ జంక
దొరుక్ జలి. మెలె, కీసుత్ బలి జలిస్ కయ్. 24మెలె, దేముడుక సుదిద్
తతి టాన్ తె కీసుత్ పెస అసెస్. జాటాన్మానుస్ తెయార్ కెరిల్స్ నెంజె,
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గని పరలోకుమీ, చి దేముడుచి సొంతచి మొకెమ్ కీసుత్ టీఁవ అమ్ చి
పచెచ్న జతయ్.

25 పడొత్ అనెన్, జోచి సొంత నెంజిలి లొఁయి దెరన, మాములుమ్
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరికోజలెకు వెరెస్క్ క ఏక్ సుటుట్ ఈంజయ్లోకుమ్ తె
తిలి దేముడుచి గుడితెచి, ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి టాన్ తె పెసుక జతయ్.
గని ఒగగ్ర్ సుటుల్ కీసుత్ అరిప్తుమ్ జంక నాయ్, కెఁయఁక తెఁయఁక
అరిప్తుమ్జతెతంకనాయ్. 26దసిస్ జతిజలె,లోకుమ్జెరమ్య్జలి
మొదొల్తెంతొ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జోజా సెమసేడుక తతిత్. గని,ఉగుమ్ చి
ఆకర్ పొది జోచి సొంత జీవ్ దా, మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి
అరిప్తుమ్జా,పాపుమ్ గెచచ్వుక మెన ఎకిక్ సుటుట్ జో టీఁవిలిస్ సరి
జా అసెస్. 27 అనెన్, మానుస్ల్ కీసి ఎకిక్ సుటుట్ మొరుక అసెస్ గే, చి
పడొత్ దేముడుచి పరిచచ్ జవుల గే, 28దసిస్, కీసుత్ , ఒగగ్ర్ జిన్ చపాపల్
వయన గెచచ్వ గెలుక మెన సరిపుచుప జతి జా, ఎకిక్ సుటుట్ మొర
గెలన్. చి అనెన్క్ సుటుట్ డీసెదె; పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ నాయ్ గని
సరద్ తెన్ జోవయింక రకితస రచచ్న జతిసిపూరి నెరవెరుస్ప జతి రితి
జరుగ్ కెరుకయ్మెనజో అనెన్ డీసెదె.

10
యేసు ఎకిక్ సుటుట్ మొరిల్స్ కయ్ అమ్ సుదిద్ జలిస్

1 జలె, వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుక బలివొ దెతతి అనెన్ ‘ఇసి కెరెల్
దేముడుక పాసి జెమ్ దె’ మెన ఉచరతి, గని వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క, జేఁవ్
బలివొ దిలెకి జోవయించి పాపుమ్ గెచెచ్ నాయ్. జేఁవ్ బలివొ దెతి
ఆగన్ల్ రితి సొంతయ్ రచచ్న దొరుక్ కెరిసి నెంజె, గని జా రచచ్న
జరుగ్ జతిస్ క ఎకిక్ టాలి ఎకిక్ నీడయ్ జతయ్. 2 జేఁవ్ బలివొ
పాపుమ్గెచచ్వుకతెరితిజలె, ‘జెయిమ్జలి’మెనఅమ్ చయూదుల్
దసచ ములిత. నాయ్ గె? మెలె, బకి కెరల్స ఎకిక్ సుటుట్ కయ్
సుదిద్ జత జలె, బలి దిలి పడొత్ ‘పాపుమ్ తెన్ అసుస్మ్’ మెన అనెన్
ఉచర నాయ్. 3 గని ఈంజేఁవ్ బలివొ దెతిస్ తెన్ వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క
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మానుస్ల్ జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొ ఉచరుక జతయ్. అమ్ క
ఏదాసట్ కెరయ్ తయ్. 4 కిచొచ్క మెలె. వసొస్ పిలల్ల్ చి గొరెల్ చి లొఁయి
అమ్ చిపాపుమ్ బుదిద్ గెచచ్వుక ఎదగ్రె నెతె.

5జాకయ్, కీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లి పొది దేముడు అబొబ్స్
తెన్ జో లటట్బిల్ రితి కిచొచ్ అసెస్ మెలె,
*“బలివొ అరిప్తల్ తుయి నెసిలది, గని
‘దొరుక్ జలి బలి’మెన అంక
తుయి ఆఁగ్ తెయార్ కెర అసిస్సి.
6 డయిత అరిప్తల్ చి రిసొ, పాపల్ గెచచ్య్ తి గురుచ అపెప్కచ

అరిప్తల్ చి రిసొ
తుక కిచొచ్ ఇసుట్ మ్ నాయ్.
7తెదొడి,
దేముడుచి కొడొతె అంచి రిసొ తుయి రెగడ్య్ లి రితి,
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెలయ్మెలె,
ఈందె, దేముడు ఓ బా,
తుచి ఇసుట్ మ్ జెయిమ్ కెరుక మెన
ఆఁవ్ జా అసిస్”మెలయ్.

8 జలె, జా కోడు దెకిలె, “బలివొ, అరిప్తల్, డయిల బలివొ,
అపెప్కచపాపుమ్గెచచ్య్ తిగురుచబలివొచిరిసొతుక కిచొచ్ ఇసుట్ మ్
నాయ్, దసచ నెసిలది” మెన జో సంగ కెర; ఆగన్ల్ రితి దసచ
దెతతి, జలె, జో దసిస్ సంగ కెర 9 అనెన్ కిచొచ్ కోడు ఒతత్ బెదయ్ లొ
మెలె, “ఈందె తుచి ఇసుట్ మ్ జెయిమ్ కెరుక మెనయ్ఆఁవ్జాఅసిస్”
మెలన్. జోదసిస్ సంగిలిన్ తెన్పొరిన్ పమానుమ్ క ‘జాపోన. కామ్ క
నెంజె’ మెన్ తయ్. ‘నొవిచి పమానుమ్ అవ్ సురుమ్. ఈంజయి
దొరుక్ జలిసి’మెననొవిచిక టీఁవడిత్ రిసొపోరిన్చిముల దిల. 10జోచి
ఈంజయ్ సెలవ్ క, యేసుకీసుత్ చి ఆఁగ్ జా ఎకిక్ సుటుట్ మొరిల్స్ కయ్,

* 10:5 10:5 కీరనలు 40:6-8.
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కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి రితి జోచి సుదిద్ అమ్ జాఁ జోచయ్జా
అసుస్మ్.

11 పడొత్ యూదుల్ చొ ఎతిక్ పూజరి రోజుక జో సేవ కెరిస్ తె టీఁవ
ఏక్ చి ఉపిప్రి అనెన్క్,జాచిఉపిప్రి అనెన్క్ ఒగగ్ర్ బలివొ దెతె తతత్య్;
పాపుమ్ గెచచ్వుక నెతిర బలివొ దెతె తతత్య్. 12 గని ఈంజొ కీసుత్ ,
కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క జెతి రితి ఎకిక్ సుటుట్ పాపుమ్ గెచచ్య్ తి
దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ దా కెర, దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ వెసిలన్.
13ఒతత్ వెసతాజోకవిరోదుమ్సుదల్ జలసజోచచటొట్ సుఁదితిపొదొ
జతె ఎదక రకితయ్.

14 దసిస్ ఎకిక్ సుటుట్ జో సొంత అరిప్తుమ్ జా, సుదిద్ జా, జోచయ్
జలమానుస్ల్ కపూరికెరిసి కెఁయఁకతెఁయఁకకామ్ కజెతిరితిజోజరుగ్
కెర అసెస్. 15అమ్ కజోపూరి కెరిస్ చిరిసొదేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్
ఇసి మెనసాచి సంగ అసెస్.
16 †“పబు సంగితిసి కిచొచ్ మెలె,
జేఁవ్ దీసల్ కచి పడొత్ క జోవయింక కిచొచ్ పమానుమ్ దెయిందెమెలె,
జోవయించి పెటిట్ అంచ ఆగన్ల్ తియిఁదె,
జోవయించ ఆతమ్ల్ తె అంచ ఆగన్ల్ రెగిడిందె”
మెన సంగ అనెన్ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
17 ‡“తెదొడ్ తెంతొజోవయించపాపల్,జోవయించ తపుప్ల్
ఆఁవ్ ఏదాసట్ నే కెరె పఁవస్య్ గెలిందె”
మెనదేముడు సంగితయ్. 18జలె,పాపల్చెమించుపజాఅసిత్ మెలె,
పాపుమ్ గెచచ్య్ త అనెన్ అరిప్తల్ నాయ్.
దేముడుక పాసి గెచచ్ సతిత్మ్ ఇండుమ

19జాకయ్,బావుడుల్ ,అమ్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తి రిసొయేసుకీసుత్
జోచి లొఁయి సువ దిలి రిసొ, దేముడుచి పరలోకుమ్ చి జోచి గుడితె,
జోచి సుదిద్ టాన్ తె అమ్ పెసుక అమ్ క దయిరిమ్ చి రిసొ, 20మెలె,
జోవయించి దేముడుచి గుడి అగెగ్ డంక తిలి తెరచి తెడి పెసితి నొవి,
† 10:16 10:16యిరీమ్యా 31:33. ‡ 10:17 10:17యిరీమ్యా 31:34.
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జీవ్ తిలి జీవ్ దెతి వాటు, మెలె, §జోచి ఆఁగ్ వాట్ గెచుచ్క మెలి
కోడుచి దయిరిమ్ దా అసెస్. 21 అనెన్, దేముడుచి గెరి అమ్ క వెలొల్
పూజరి జో జా కెర తోడు అసెస్. 22 అమ్ చి పెటిట్ నిదానుమ్ తా
జోవయించిఉపిప్ర్ చినముకుమ్ చిరిసొపూరిదయిరిమ్తా,అమ్ చి
ఆతమ్తె ‘అమ్ క పాపుమ్ నాయ్, జో అమ్ క సుదిద్ కెర అసెస్’ మెలి
దయిరిమ్ అమ్ జతి రితి, అమ్ చి ఆతమ్క సుదిద్ కెరి పానిక జో అమ్ క
చించ దిలి రితి కెర అసెస్, అమ్ చి ఆఁగ్ *దోవిలి రితి కెర అసెస్
మెన, జోక పాసి జెమ. 23అమ్ చి దయిరిమ్ ఒపప్న్ తిసి అనామ్నుమ్
నే జతె దెరనుమ. కిచొచ్క మెలె, ‘ఆఁవ్ దెతి రచచ్న వరుమ్ కో
నఙనుల గే, కచితుమ్ రచిచ్ంచుప జవుల’ మెన అమ్ క పమానుమ్
సంగిలొసొనిదానుమ్ చొ. 24అనెన్, పేమ కెరయ్ తి రితి,చెంగిల కమొ
కెరయ్ తి రితి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి చెంగిల్ కెరుక గే, పేమదెకవుక గే
ఉచరె తమ. 25 సంగుమ్ చ సబతె బెదుక నే పిటెత్, సగుమ్ జిన్ జెంక
ములితతి గెద, జలె, సబతె బెదుక నే పిటెత్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ డిటుట్ మ్
దయిరిమ్ కెరె తమ. ముకిక్మ్ క కిచొచ్క ఇసి జమమెలె, పబుచి వెలిల్
దీసి పాసిజా జెతయ్.
సతిత్మ్జానజానయ్ములిత్స్ చి రిసొజాగర

26 జలె, సతిత్మ్ చిన నంప కెరల్మ్ మెలె, జాచి పడొత్ జాన జానయ్
పాపుమ్ ఇండితె తిలె, పాపల్ గెచచ్య్ తి రిసొ జో అరిప్తుమ్ జలిసి
అమ్ క అనెన్ బలివొనాయ్. 27దసిస్ జలె అమ్ క కిచొచ్ రకితయ్మెలె,
పబు పరిచచ్ కెర సిచచ్ కెరిసి, చి జోక విరోదుమ్ సుదల్ జలస ఎతిక్క
గలిత్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతిసి.

28మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు దిల ఆగన్ల్ కో పిటట్వ తపుప్
కెరతి గే, జోవయింక పరిచచ్ కెరిల్స్ తె ‘జో నిజుమ్ తపుప్ కెరొల్ ’ మెన
దొగులతీగల్చిసాచిరుజుజ్ దెకయ్ లె, కనాక్రుమ్నెంతెజోకమొరిసిచచ్

§ 10:20 10:20మెలె,జోవయించిఆఁగ్మొరఅరిప్తుమ్జలిరిసొపరలోకుమ్ తెబెదితి
వాటు అయ్ లి. * 10:22 10:22 బాపిత్సుమ్ చి రిసొ సంగితయ్ మెన సగుమ్ జిన్
సంగితతి.
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దెవుల. 29 జలె, దేముడుచొ పుతుత్ స్ క నంప కెరుక నిదానుమ్ కెరుక
నెస, సుదిద్ కెరి జా నొవి పమానుమ్ చి రిసొ సువ దిలియేసుచిలొఁయి
దూసుప కెర, పబుచి దయ కెరి జోచి రచచ్న దెతి జోచి పరలోకుమ్ చి
ఆతమ్క కో కోపుమ్ కెరవ తవుల గే, జోక అనెన్య్ కెదిద్ సిచచ్ లయెదె.
30 కిచొచ్క మెలె,
†“సిచచ్ కెరి కామ్ అంచి.
దెంక తిలి సిచచ్ ఆఁవ్ కచితుమ్ దెయిందె”
మెన సంగిలొ దేముడుక జానుమ్. పడొత్ , జో అనెన్ సంగిలిసి కిచొచ్
జానుమ్మెలె,
‡“జోచ పెజల్ క పబు తీరుప్ కెర సిచచ్ల్ గే, బవుమానల్ గే దెయెదె”
మెలిసి. 31 సిచచ్ జంక మెన జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతొ దేముడుచి అతిత్
మానుస్ దెరున్ సేడెల్ బింకయ్ జయెదె!
పబు అనెన్ ఉత జెతిస్ క రకితె తా

32 గని, అగెగ్చ దీసల్ తుమ్ ఏదాసట్ కెర. తెదొడి కీసుత్ చి రిసొచి
సతిత్మ్ తుమ్ తొలితొ సూన చినిలి పొది ఒగగ్ర్ సెమల్ బాదల్ సేడెల్
కి ఓరుస్ప జలదు. 33 సగుమ్ సుటుల్ కి ఎదారుద్ మ్ ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్
దూసుప జలదు, కసట్ల్ సేడల్దు, చి అనెన్ దస బాదల్ సేడల్సచి జాడు
బెద వయిలి రితి జలదు. 34 కీసి మెలె, జేలి జలసక కనాక్రుమ్
జలొ, చి విరోదుమ్ సుదల్ తుమ్ చిఆసిత్ దెర గెతికయ్, పరలోకుమ్ తె
అనెన్ చెంగిల్ చి, అనెన్ తాఁ ఆసిత్ గెతిసి దొరుక్ జా అసెస్ మెన జాన
కెర, సరద్ తెన్ తిలదు. 35 జాకయ్, తుమ్ చి డిటుట్ మ్ తుమ్ చి
దయిరిమ్ తుమ్ వెంట గెల నాయ్. జేఁవ్ తె వెలిల్ బవుమానుమ్
దొరుక్ జతయ్. 36జాకయ్, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ చి రితి ఇండ. జో
పమానుమ్ సంగిలిసి తుమ్ నఙన్ తి రిసొ తుమ్ క ఒగగ్ర్ నిదానుమ్
తంక. 37 కిచొచ్క మెలె,జో సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె,
§“అనెన్ గడియయ్గెలె జెతె తిలొసొ జెయెదె,
† 10:30 10:30 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:35. ‡ 10:30 10:30
దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:36, కీరనలు 135:14. § 10:37 10:37హబకూక్కు
2:3-4.
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ఆలిస్మ్ నే కెరె జయెదె.
38 గని, ఆఁవ్ దిలి రచచ్న అంచి పునిన్మ్ కోజా తవుల గే,
జోవయించి నముకుమ్ చి నిదానుమ్ క జివుల,
గని జోవయింతె కో పడొత్ గుంచిలె,
జోవయించి రిసొ అంక ఆతమ్తె కిచొచ్ సరద్ తయెనాయ్”
మెనదేముడు సంగితయ్. 39గనిజలెఆమ్పడొత్ గుంచనాసెనుమ్ తె
గెతస నెంజుమ్. నిదానుమ్నముకుమ్తాఅమ్ చిఆతమ్ చెంగిల్ తతి
రితి దెకన్ తస ఆము.

11
పూరుగ్ మ్ చ నముకుమ్ తెన్ డిటుట్ మ్ తిలిసి

1జలె, నముకుమ్ కిచొచ్మెలె,అమ్ఆస జలి కిచొచ్ జవుస్కామ్ క
‘కచితుమ్జరుగ్ జయెదె’మెలిఆస,నేడీసిలిస్ క ‘అసెస్’మెనఅమ్ చి
పెటిట్ కచితుమ్ జాన్ తిసి. 2 జా నముకుమ్ కామ్ క జెతయ్ మెన
కీసి జానుమ్ మెలె, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొయి అమ్ చ కో కో
పూరుగ్ ల్ చి రిసొ దేముడు సరద్ జా ‘జేఁవ్ అంచయ్ మానుస్ల్’ మెన
ఒపప్నల్న్. 3 అనెన్, దేముడుచి *కోడుకయ్ లోకుమ్ జెరిమ్లి మెన
నముకుమ్ కయ్ఆమ్చినితసుమ్. దసిస్,ఈంజడీసిత్ లోకుమ్,డీసిత్స్
తెనె నే తెయార్ జలిమెన ఆమ్ నముకుమ్ తెన్జాన అసుస్మ్.

4హేబెలు †జోచి నముకుమ్ చి రిసొఅనొన్స్ జలొ కయీనుచి కంట
చెంగిల్ అరిప్తుమ్ దిలిసి దేముడుమెనిస్లన్. జోచిజానముకుమ్ చి
రిసొయి ‘జోక పునిన్మ్’ మెలి రితి దేముడు హేబెలుక దెకిలొ. కీసి
జానుమ్ మెలె, జో హేబెలు దిలిసి రిసొ దేముడు సరద్ తెన్ సంగిలొ
మెనఆమ్జానుమ్. జోహేబెలు,జలె,మొరల్న్, గనిజోచినముకుమ్
అపెప్క అమ్ క లటట్బ్ తయ్.

5జోచి నముకుమ్ చి రిసొ ‡హనోకు నేమొరె పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్
జలన్. అనెన్, దేముడు సొంతయ్ జోక కడ నిలి రిసొ ఒతత్ తెంతొ

* 11:3 11:3ఆదికాండుమ్ 1:1-2. † 11:4 11:4ఆదికాండుమ్ 4:1-7. ‡ 11:5
11:5 ఆదికాండుమ్ 5:24.
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కో జోక చజుక నెతిరల్. జో నే గెతె అగెగ్ కి ‘ఆఁవ్ మెనిస్తొసొ’ మెన
దేముడు రుజుజ్ ల్ దెకవ తిలొ. 6 నముకుమ్ నెంజిలె, దేముడుక సరద్
కెరుక నెతుమ్. మెలె, కోదేముడుకపాసిజెంక ఇసుట్ మ్ జలె, దేముడు
‘అసెస్’ మెన, చి ‘జోక ఇసుట్ మ్ జా చజితసక దెకితయ్’ మెన జో
మానుస్క నముకుమ్ తంకయ్.

7 తెదొడి అనెన్, నే జరుగ్ జలిస్ క ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడు
§నోవహ క సంగితికయ్, జోచి నముకుమ్ చి రిసొయి ‘నిజుమ్ జరుగ్
జయెదె’ మెన దేముడుక బియఁ నోవహ దయిరిమ్ జా దేముడు
సంగిలి రితి కెర, జోచి కుటుంబుమ్ చక ఉగుమ్ గెడుస్ప కెరిల్స్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ, జా వెలిల్ ఓడ రితిసి బందిలొ. దసిస్ కెర,
లోకుమ్ చ ఎతిక్ నంపనెంజిలసక జోవయించి పాపుమ్ చి సిచచ్చి
రుజుజ్ దెకయ్ లొ, చి నముకుమ్ వాట్ జెతికయ్ పునిన్మ్ తె జొయియ్
వాట నఙనొల్ .

8 ‘జోకపడొత్ ఆఁవ్ దొరుక్ కెరుక తిలికానాను దేసిమ్ తె గెసుస్’మెన,
“బార్జా”మెన దేముడు *అబాహామ్ క బుకారికయ్,జో కేనె గెచెచ్దె
గే వాట్ నేనెల్ కి, జోచి నముకుమ్ చి రిసొ అబాహామ్ సూన కెర బార్
జలన్; 9 దసిస్, జోచి నముకుమ్ చి రిసొ, జా జోచి సొంత దేసిమ్
నెంజిలె కి, “తుక చి తుచి సెకుమ్ చక దెయిందె” మెన దేముడు
పమానుమ్ కెర తిలి కానాను దేసిమి బులెత్ తిలొ, అనెన్ జో, జా
పమానుమ్ తెజోతెన్వాటనఙితజోచిపెటిట్చొ ఇసాస్కు కి, ఇసాస్కుచి
పెటిట్చొయాకోబు కిటంబుగుడడ్ల్ తెజిఁయబులెత్ తిల. 10కిచొచ్కమెలె,
చెంగిల్పునాదితిలి †పటున్మ్ క ‘జెయెదె’మెనఅబాహామ్నంపతెన్
తిలన్. కేన్ పటున్మ్ మెలె, దేముడు సొంత బందితిసి, జెరమ్య్ లి
పటున్మ్.

11 దసిస్, జాచి నముకుమ్ చి రిసొ అబాహామ్ చి తేరిస్ ‡సారా,

§ 11:7 11:7ఆదికాండుమ్6:5-8:22. * 11:8 11:8ఆదికాండుమ్11:31-12:9.
† 11:10 11:10 పరలోకుమ్ క, పరలోకుమ్ చి ‘నొవి యెరూసలేమ్’ మెలిస్ క టాలి
జయెదె. డీసయ్ లిసి 21:2 దెక. ‡ 11:11 11:11 ఆదికాండుమ్ 18:1-15.
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జా మంతిరి జా గెచచ్, బోదల్ పాయితి వయసు జీన తిలె కి, జా
పమానుమ్ సంగిలొ దేముడుక ‘జో సంగిల్ రితి జరుగ్ కెరెదె’ మెన
నంపజలి రిసొ, అంగి జతి సెకి జాక దొరుక్ జలి. 12 జలె, ఎకిక్లొ
మానుస్ అబాహామ్ చి పెటిట్ జో మొరొ రితొ మంతొ జా తిలె కి,
ఆగాసుమ్ చసుకక్ల్ చరిత,సముదుమ్ చిఒడుడ్ చి ఇసక్చ గిడడ్ల్ రిత,
కీసి కో లెకక్ కెరుక నెతిరి, దసిస్ ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్జోచిసెకుమ్ తె
జెరుమ్న్ జల.
ఈంజ బూలోకుమ్ తెటాన్ నెంజిలస ఆము

13 అమ్ ఉపిప్రి సంగిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిని, జోవయింక
పమానుమ్ సంగిలిసి జరుగ్ నే జతె అగెగ్, జాకయ్ ‘కచితుమ్ జరుగ్
జయెదె’ మెన నముకుమ్ తెనిన్ మొర గెల. దూరి తెంతొ దెకిల్ రితి
జా, జా పమానుమ్ సంగిలిసి నఙనిల్ రితి జాఁయి మొరల్. ‘ఈంజ
బూలోకుమ్ తె టాన్ నెంజిలస ఆము, అమ్ క ముకిక్మ్ జలి లోకుమ్
వేరచి’మెనచిన కెరమొరల్. 14జలె, ఇసి లటట్బెల్, జేఁవ్సొంత దేసిమ్
చజితత్ మెన రుజుజ్ దెకయ్ లి రితి జతయ్. 15 జేఁవ్ ముల దా బార్
జలి దేసిమ్ క అనెన్ గెచుచ్క మెన ఆస తిలి పొది, జేఁవ్ ఒతత్ అనెన్
గెచుచ్క వాటు తతిత్. 16 అనెన్ చెంగిలి దేసిమ్ క ఆస జా అసిత్; కేన్
మెలె, పరలోకుమ్ చి. జోజేఁవ్ ◌ఁచొ దేముడు జా తంక దేముడు లాజ్
జయెకనాయ్. జోవయింక ఏక్ పటున్మ్జో తెయార్ కెరిల్స్ తెన్ రుజుజ్
జతయ్.

17 అబాహామ్ దేముడుచి అతిత్ పరిచచ్ జలి పొది, ‘తుక
సంతానుమ్ దెయిందె’ మెన పమానుమ్ సంగ తిలొ దేముడుక జోచొ
ఎకిక్లొ పుతుత్ స్ ఇసాస్కుక నముకుమ్ తెన్ §అరిప్తుమ్ దెంక కి
తెయార్ జలన్. 18మెలె,జోపుతుత్ స్ చి రిసొ
*“ఇసాస్కుచి తెడి తుచి సెకుమ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ జెరుమ్ల”
మెన దేముడు సంగ తిలె కి. 19 దసిస్ ‘మొర గెలసక దేముడు
జియడుక తెరె’ మెన కి అబాహామ్ నముకుమ్ తెన్ తిలొ. జాకయ్,
§ 11:17 11:17ఆదికాండుమ్ 22:1-18. * 11:18 11:18ఆదికాండుమ్ 21:12.
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జోమొరుక తిలొ ఇసాస్కుక అనెన్ జియడ, దేముడు జోక అబాహామ్
అబొబ్స్ క అనెన్ దొరుక్ కెరల్న్.

20 దేముడుక ‘చెంగిల్ వరల్ దెతొసొ జో’ మెనయ్, జోచి
నముకుమ్ చి రిసొ, †ఇసాస్కు జోచ పుతత్రుల్ జల యాకోబుక చి
ఏసావుక దయిరిమ్ తెన్ చెంగిల్ వరుమ్ లు సంగిలన్. 21 దసిస్ కి,
జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ ‡యాకోబు, జోచి మొరున్ పురె జా
అయ్ లి పొది, జోచి టెకొన్ డండొచి ఉపిప్రి బోడి వంపొ కెర దేముడుక
ఉచర, జోచొ పుతుత్ సి యోసేపుచ దొగుల పుతత్రుల్ ఎకెక్కల్క చెంగిల్
వరల్ సంగిలన్.

22జోచి నముకుమ్ చి రిసొ §యోసేపు, జోమొరి సమయుమ్ జా
అయ్ లి పొది, జోచ ఇసాయేలుల్ పడొత్ క ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ బార్
జంక తిలిస్ చి రిసొ, చోండి పుటట్వ సంగ కెర, జోచి పీనుమ్ ఐగుపు
తెంతొ దెర గెచచ్ జేఁవ్ కేనె నా రోవుక గే సంగిలన్.

23 *మోసే జెరిమ్లి పొది, జోక ‘సూటిచొ’ మెన దెక కెర, జోచి
నముకుమ్ చి రిసొ ‘జోకమారసతె జో దెరున్ సేడుస్ నాయ్’ మెనయ్,
అయయ్సి అబొబ్సి తినిన్ జొనొన్ పూరి జోక లుంకడ తిల; జో రానొ
“ఇదుదల్ నాడుల్ ఎతిక్ మొరుక” మెన ఆడ దిలిస్ క నే బితె. 24 పడొత్ ,
జో మోసే వెలొల్ మానుస్ జలి పొది, జోచి నముకుమ్ చి రిసొ †మోసే
జో రానొచి దువిస్ చి పుతుత్ స్ నే బుకారవన్ క, 25జా రాజిమ్ చితె నే
బెదితె, దసచి సరద్ల్ నెస పిటట్వన, దేముడుచ జోచయ్మానుస్ల్ చ
కసట్ల్ తె బెదుక సరద్ జలొ. 26 జలె, ‘దేముడు అబొబ్స్ చి ఇసుట్ మ్
తిలిస్ జరుగ్ కెరుకయ్ముకిక్మ్’ మెనయేసుకీసుత్ చి రిసొ కీసి సెమల్
సేడెల్, ‘ఐగుపుదేసిమ్ చిసొమాస్రుమ్ కలుగు కెరంతి కంట దేముడుచి
కామ్ జరుగ్ కెరుకయ్ ముకిక్మ్’ మెనయ్ ఒపప్నొల్ . కిచొచ్క మెలె,
‘దేముడు దెతి బవుమానుమ్ముకిక్మ్’మెన దెకితె తిలన్. 27జోచి

† 11:20 11:20 ఆదికాండుమ్ 27:1-41. ‡ 11:21 11:21 ఆదికాండుమ్
48:8-20. § 11:22 11:22 ఆదికాండుమ్ 50:24-25. * 11:23 11:23
నిరగ్మకాండుమ్ 1:22:2:2. † 11:24 11:24 నిరగ్మకాండుమ్ 2:11-16.
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నముకుమ్ క, జో పరో రానొచి కోపుమ్ క నే బితె ఐగుపు దేసిమ్ముల
దిలొ. కీసి మెలె, నే డీసొత్ దేముడుక దెకితె తిలి రితి జా, నిదానుమ్
తెన్ ఎతిక్ ఓరుస్ప జలన్. 28 జోచి నముకుమ్ చి రిసొ, ‡ఐగుపు
దేసిమ్ చ తొలుస్ర్ బోదల్ క మారొ దేముడుచి దూత జోవయించ
ఇసాయేలుల్ చ బోదల్ క నే చడితి రితి, ‘పసాక్ పండుగు’ మెన
దేముడు సంగిలి రితి మొదొల్ కెరల్న్, చి జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ చ గెరల్
ఎతిక్చ దార్ బందల్ తెమెండపిలల్చి లొఁయి చించ దిల.

29 “తుమ్ క ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిందె” మెన
దేముడు సంగిలిస్ చి ఉపిప్ర్ చి జోచి నముకుమ్ చి రిసొ, మాములు
వాట్ ఇండిలి రితి జా, §‘ఎరన’ మెలి సముదుమ్ ఇసాయేలుల్ చ
పెజల్ ఇండ జీనల్. గని ఐగుపు దేసిమ్ చ “అమ్ కి దసిస్ జీనుమ్ దె”
మెనఉచర కెరెల్ పొది బుడడ్ గెల.

30 ‘దేముడుఅమ్ కతోడుతయెదె’మెనజోవయించినముకుమ్ చి
రిసొ జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ ఇసాయేలులు సతుత్ పొదుల్ రోజుక *యెరికో
పటున్మ్ చి వెలిల్ కోటచి సుటుట్ నంత ఇండ బులిత్కయ్,జాకోట సేడయ్
గెలి.

31 లంజె జిఁయ తిలి †రాహాబు, అమ్ యూదుల్ క వేరయ్
మానుస్ జలెకి, దేముడుక ‘జొయియ్ వెలొల్ , జొయియ్ పరలోకుమ్ చొ
దేముడు’ మెలి జాచి నముకుమ్ చి రిసొ, దేముడుక నంపనెంజిల
జా పటున్మ్ చ అనెన్ మానుస్ల్ తెన్ తెదొడి మొరె నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి నావ్ తెన్ లుంకచోరె పటున్మ్ దెకుక అయ్ ల
ఇసాయేలుల్ క మరియాద కెర తిలి.
నముకుమ్ చి రిసొ దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి

32 అనెన్ కిచొచ్ మెనుమ? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెపాత్ ,
దావీదు, సమూయేలు, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలమానుస్ల్ ఎతిక్చి
రిసొ సంగుక సమయుమ్ నాయ్. 33 జోవయించి నముకుమ్ చి
‡ 11:28 11:28 నిరగ్మకాండుమ్ 12:1-36. § 11:29 11:29 నిరగ్మకాండుమ్
14:1-31. * 11:30 11:30యెహోసువ 2:1-24. † 11:31 11:31యెహోసువ
6:1-25.
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రిసొ రాజిమ్ లుక జీనల్, సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్ చ రుజుజ్ ల్ దెకవ, తపుప్ల్
కెరల్సక సిచచ్ దా, పెజల్ క బుదిద్ సికడల్, దేముడు జోక పమానల్
దా జెయిమ్ కెరికయ్ సరద్ జల. సింవుమ్ లు జేఁవ్ క కంక మెన
మొకెమ్ అయ్ లి పొది జేఁయ్ చి చోండివొ డంకిల. 34 వెలొల్ ఆగివొ
విజయ్ ల, యుదుద్ మ్ తె కతిత్వొ తెనె కండితిస్ పిటట్వనల్, అవుక్ తిలి
పొది సెకి జల, యుదుద్ మ్ తె జోవయించ విరోదుమ్ సుదల్ చి ఉపిప్రి
జీన ఉదడల్. 35 జేఁవ్ తె మొరల్సక దేముడు అనెన్ జియడిత్కయ్,
జోవయించ తేర్ బోదల్ క అనెన్ దొరుక్ జల. దేముడుక నిదానుమ్
తిల అనెన్ సగుమ్ జిన్, ‘అనెన్ చెంగిలి లోకుమ్ తె పడొత్ క అనెన్ జీవ్
జా ఉటుట్ మ్ దె’ మెనయ్, సిచచ్ల్ తెంతొ విడద్ల్ నే కెరంతె, జేఁవ్
సిచచ్ల్ తెమొరల్. 36అనెన్, విరోదుమ్ సుదల్ దూసుప కెరిసి, కొరడ్ల్ చ
దెబబ్ల్ అదికారుల్ పెటిల్సి,గొలుస్ల్ తెన్ బందితిసి, జేల్ తె గలిత్సి అనెన్
సగుమ్ జిన్ ఓరుస్ప జల. 37 సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ క పతల్ తెన్
పెటమారల్, సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ క రంపుమ్ తెన్ సింద దొనిన్ గండల్
కెర గెల. సగుమ్ జిన్ కతిత్చ దెబబ్ల్ క మొరల్, సగుమ్ జిన్ మెండల్ చ
గొరెల్ చ చమొ గలన బులిల, మాలఙ్ జా, సెమల్ సేడ, మానుస్ల్ చి
అతిత్ నిసాక్రుమ్ జల. 38 బయిలె, డొంగలె, పతాలె పారతె, బుఁయి
గొయితె నిదతా బులెత్ తిల. జేఁవ్ చెంగిలమానుస్ల్ ఈంజలోకుమ్ తె
తంక ఈంజపాపుమ్ చిలోకుమ్ క జేఁవ్ విలువ కెరి నాయ్.

39అనెన్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్జోవయించినముకుమ్డిటుట్ మ్ తిలిస్ చి
రిసొ దేముడు జోవయించి రిసొ చెంగిల్ సాచి దెకయ్ లెకి రుజుజ్ ల్
దెకయ్ లెకి, జో దేముడు పమానుమ్ సంగిలిసి జోవయించయ్
పొదులెజరుగ్ జంకనాయ్. 40కిచొచ్కమెలె,అమ్ కయ్కిజోవయింతెన్
బెదవనుక మెనయ్ జో దేముడు అనెన్ చెంగిల్ చి జరుగ్ కెరుక ఉచర
తిలొ. మెలె, ఆమ్ నెంతె జేఁవ్ కి పూరి నే జతి రితి జా జో
సంగిలి పమానుమ్ జరుగ్ కెరిసి వాయిద కెరల్న్; అమ్ పడొత్ జెరిమ్లస కి
జోవయింతెన్జా పమానుమ్ తె బెదుకయ్మెనవాయిద కెరల్న్.
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12
కీసుత్ చి రితి ఆమ్ కిబాదల్ ఓరుస్ప జంక

1 జాకయ్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ దేముడుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ తె
ఇండిలస ఈంజేఁవ్ ఎతివాట్ జిన్ సాచి జతస మబుబ్ల్ రితి అమ్ చి
సుటుట్ నంత తా, అమ్ క వాట్ దెకయ్ లి రితి జా అసిత్చి రిసొ, అమ్ క
అడుడ్ కెరి ఎతిక్ జాడు, అమ్ క లంబితి ఎతిక్ పాపుమ్ ముల దా,
పబు అమ్ క నిగయ్ తి పందెమ్ తె నిగుమ. 2 కిచొచ్ సెకిక అమ్ నిగుక
మెలె, అమ్ చి నముకుమ్ మొదొల్ కెరొల్ చి పూరి కెరొ యేసుక దెక,
దెకయ్ నిగుమ. జో, జలె,జోక తిఁయ తిలి సరద్ సంతోసుమ్ క ఉచర,
సిలువతె గలిత్ సిచచ్ ఓరుస్ప కెరల్న్. దసిస్ నిసాక్రుమ్ జతిసి నే బితె,
చి అపెప్ దేముడు అబొబ్స్ చి సిఙాసనుమ్ చి ఉజెతొ పకక్య్ జో వెస
అసెస్. 3తుమ్ అలుస్ప నే జతి రిసొ అనామ్నుమ్ నే జతి రిసొ, జలె,
పాపుమ్ కెరల్సచి అతిత్, జోచి ఉపిప్ర్ చి విరోదుమ్ చి రిసొచ సిచచ్ల్
ఓరుస్ప జలొ, జో కెదిద్ బాద సేడెల్ కి నిదానుమ్ తిలొ యేసుచి రిసొ
తుమ్ ఉచర. 4తూమ్, జలె, పాపుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి ఈంజయుదుద్ మ్
కెరిస్ తె, తుమ్ జోచి నావ్ చి రిసొ అలల్ర్ సేడ అసుస్స్, గని అపెప్క
తుమ్ చిలొఁయిసూఁయిజతిరితి,మెలె,మొరిరితిఎదిలిసెమతుమ్
సేడుక నేతయ్. తుమ్ అనామ్నుమ్ నే జతె ఎతిక్ ఓరుస్ప జా.
కకక్య్ దేముడు పేమ తయెదె గే,జోకయ్ సిచచ్ల్ దా సికడెదె

5 అనెన్, తుమ్ జోచ పుతత్రుల్ జలిస్ చి రుజుజ్ దెకయ్ తి తీరుప్
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసి తుమ్ పఁవస్ గెలదు గె? కిచొచ్ తీరుప్
సంగిలిసిమెలె,
*“ఓ అంచొపూతుత్ , దేముడు తుక బుదిద్ సికడత్ సిచచ్ల్ క
‘కిచొచ్ నెంజితి’మెలి రితి తుయిఉచరు నాయ్.
అనెన్,జోతుక దసిస్ సిచచ్ కెరెల్,
తుయి దయిరిమ్ పిటట్వన అనామ్నుమ్జానాయ్.

* 12:5 12:5సామెతల్ 3:11-12.
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6 కిచొచ్క మెలె,
కకక్ జో పేమ తయెదె గే, ‘సికుక్త్’మెనయ్
జోకయ్సిచచ్ కెరెదె, చి
జో బెదవనొల్ ఎతిక్ పుతుత్ స్ క
‘బుదిద్ జవుస్’మెనయ్సిచచ్ల్ దెయెదె”
మెన సంగ రెగడ్వ అసెస్.

7జలె, ఇసబాదల్ తుమ్ ఓరుస్ప జంక తిలిసి కిచొచ్క మెలె, తుమ్
దేముడు అబొబ్స్ తె సిక డిటుట్ మ్ జతి రిసొయి జో దేముడు తుమ్ క
“అంచ పుతత్రుల్ యి” మెన దెకితయ్. మెలె, కేన్ పుతుత్ స్ క అబొబ్సి
కిచొచ్ సిచచ్ దా సికడె నాయ్ గె? మానుస్చొ అబొబ్సి జలె, సిచచ్ దా
సికడెదె. 8అబబ్దింసిచి అతిత్ ఎతిక్జిన్ జత బుదిద్ సికడత్ కిచొచ్ సిచచ్ల్
తుమ్ నే జలె, లంజెపెటిట్ జెరిమ్ల రిత జా, జో పబుచ సొంత పుతత్రుల్
నెంజిల రిత జతదు. 9 అనెన్, ఈంజ లోకుమ్ చ అమ్ ఎతిక్జిన్ చ
అబబ్సింసి అమ్ క సిచచ్ల్ దా బుదిద్ సికడ అసిత్, చి జాకయ్ జేఁవ్ క
మరియాద దెక అసుస్మ్. దసె జలె, అమ్ చ ఆతమ్ల్ క అబొబ్ జతొ
దేముడుచితెడితా,జోచికోడు సూనఅమ్బుదిద్ జలె,ఆతమ్క జిమ్ దె,
అనెన్ చెంగిల్ జమ్ దె.

10 అమ్ చ ఈంజ లోకుమ్ చ అబబ్సింసి గడియ జోవయించి
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి సిచచ్ల్ దిల, గని అమ్ క ‘చెంగిల్ జతు. అంచి
సుదిద్తెబెదుతు’మెనయ్అమ్ కబుదిద్ సికడత్ సిచచ్ల్దేముడుఅమ్ చొ
అబొబ్యి దెతయ్. 11జా సిచచ్ జతి గడియయ్ ఎతిక్ సిచచ్ సరద్ నే
దెయె, గని నొపిప్ దెతయ్. జలె పడొత్ జేఁవ్ చి రిసొచి ముదొద్ జలసక
జా సిచచ్ పాయితి రిసొ కిచొచ్ లాబుమ్, మెలె, జో దెతిపునిన్మ్ అనెన్
సేంతుమ్ దొరుక్ జయెదె.
దేముడు దిలి వరుమ్ కెదిద్చి గే ఏదాసట్ కెరన డిటుట్ మ్ జా

12జాకయ్, కొరస్ జల తుమ్ చ అతొత్ , సెకి నెంజిల తుమ్ చమొగల్
తుమ్ నే ముచిక్ల్ తె దెకన. 13 ఇదిల్ సొటిట్ జలిసి అనెన్ సొటిట్ నే
జతె పూరి చెంగిల్ జతి రిసొ తుమ్ చ చటొట్ చెంగిల్ ఇండిత్ రితి,
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సోగ వాటు తుమ్ తెయార్ కెర. 14 అనెన్, ఎతిక్జిన్ మానుస్ల్ తెన్
సేంతుమ్ కటుట్ తెన్ తతి రితి తుమ్ దెకన. అనెన్, పబు దెతి సుదిద్
జంక తుమ్ ఆస జా. జయియ్ సుదిద్ నెంజిలె, కో కి దేముడుక దెకుక
నెతిరి. 15తుమ్ చితె కకక్ కి పబుచి రచచ్న నే పిటిత్ రితి తుమ్ దెకన.
కోడ్ దెతి కేన్ చెరొ తుమ్ చితె నే ఉటిట్తి రితి తుమ్ దెకన. దసిస్ కోడ్ చి
చేర్ కేన్ జలెకి ఉటెల్,జాచి రిసొ గలిబిలిజా కెర ఒగగ్ర్ జిన్ ఆతమ్క పాడ్
జంక జయెదె, జా పోన. 16 పడొత్ క, తుమ్ చితె కో లంజె నే జతి రితి
దెకన. పడొత్ †ఏసావు పూరుగ్ మ్ చొ జలి రితి తుమ్ జా నాయ్. జో
ఎకిక్ పూటచి అనిన్మ్ దొరుక్ కెరంతి ఆసకయ్ అబొబ్స్ దెంక తిలి
జో తొలుస్ర్ జెరిమ్లిస్ చి రిసొచి దొరుక్ జతి అకుక్ బావొస్ తె విక గెలొ.
17 పడొత్ జా వాట దొరుక్ జతి అకుక్ నఙనుక ఉచరొల్ , గని అబొబ్సి నే
దిలొ, చి జో కెదిద్ ఏడెల్కి, జో జరుగ్ కెరనిల్సి మారుస్ప జంక వాటు తిలి
నాయ్.

18 తుమ్ పాఁవ అయ్ లి టాన్, సీయోను డొంగు నెంజె. జా
డొంగు ఈంజయ్ లోకుమ్ చి. చడితిసి, జా. పూరుగ్ మ్ చ అమ్ చ
ఇసాయేలులు జా డొంగుతె జా కెర కిచొచ్ దెకిల సూనల్ మెలె, ‡వెలిల్
ఆగి, అందర్, చిముమ్న జలిసి, తుపాన్ జతిసి. 19 నపిప్ర్ మూరి
బజితిస్ చిఅవాడ్,బింక జతి వెలిల్ §అవాడ్. తెదొడిపూరుగ్ మ్జావెలిల్
అవాడ్ క బియఁ కెర, “అపెప్ తెంతొ జా వెలిల్ అవాడ్ జలొసొ అమ్ క
కోడ్ లటట్బ కబురుల్ సంగుక నాయ్” మెన పెజల్ బతిమాలప్ జా సంగ
తిల. 20 కిచొచ్క మెలె,
*“కేన్ జంతు కి ఈంజ డొంగుర్ చడిలె,
జాక పతల్ గలమారుక అసెస్”
మెన దేముడుచి జా అవాడ్ ఆడ దిలన్. జా ఆడ సంగిలిసి ఓరుస్ప
జంక అమ్ చ ఇసాయేలుల్ నెతిరల్. 21అనెన్, తెదొడి జరుగ్ జలిసి దెకుక
† 12:16 12:16 ఆదికాండుమ్ 25:27-34. ‡ 12:18 12:18 నిరగ్మకాండుమ్
19:16-19, 20:18-21. § 12:19 12:19 నిరగ్మకాండుమ్ 19:8-9. * 12:20
12:20 నిరగ్మకాండుమ్ 19:12, 13.
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కి కెదిద్ బయిమ్ చిమెలె, జేఁవ్ పెజల్ క ఏలుప కెరె తిలొవాట్ దెకయ్ తె
తిలొమోసే కి “బిఁయ అదుద్ ర్ జా గెలొ”మెన సంగిలన్.

22 జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ తెదొడి పాఁవిలి సీయోను డొంగు, జలె,
†బయిమ్ చి, గని తూమ్ కేనె పాఁవ అసుస్స్ మెలె, పరలోకుమ్ చి
‡సీయోను డొంగుతె, జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ దేముడుచి పటున్మ్ తె,
§పరలోకుమ్ చియెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె, పడొత్ కో లెకక్ కెరుక నెతిరల్
ఎతివాట్ జిన్ దూతల్ పండుగు కెరి రితి సరద్ తిల బెరిల్స్ తె, జా
అసుస్స్. 23అనెన్ కిచొచ్తె జా అసుస్స్ బెద అసుస్స్ మెలె, *తొలుస్ర్
జెరిమ్ల రిత పరలోకుమ్ తె బెదిలసచి †పదుతె తిలసతె,అనెన్, ఎతిక్చి
ఉపిప్రి దేముడు జలొ మానుస్ల్ ఎతిక్క పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరొసొ‡

తిలిస్ తె,అనెన్, దేముడుక సతిత్మ్ ఇండిల పబుచి సుదిద్ జాపూరిజల
మానుస్ల్ చ ఆతమ్ల్ తిలిస్ తె జా అసుస్స్, 24 అనెన్ ముకిక్మ్ క కతెత్
మెలె, దేముడు దిలి నొవి పమానుమ్ క, జోక చి మానుస్ల్ క నెడ్ మె
జతొ యేసుతె, చి పూరుగ్ మ్ చొ §హేబెలు చి లొఁయిచి కంట చెంగిల్
లటట్బిత్, చించ గెలియేసుచి లొఁయితెపాఁవ జా అసుస్స్.

25తుమ్ చి తెన్ లటట్బొత్ దేముడుక తుమ్ నే సూన్ తి రితి, నంప నే
జతి రితి తంక నాయ్మెన తుమ్ జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
బూలోకుమ్ తె తిలొమోసేపూరుగ్ మ్ చొ జోక జాగర సంగిలిసి జేఁవ్ నే
† 12:22 12:22 ‘బయిమ్ చి’ మెలె, ఒతత్ ‘సీనాయి’ డొంగుతె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు మోసేక ఆగన్ల్ దిలన్. జేఁవ్ ఆగన్ల్ తెన్ సిచచ్ల్ కి దిలన్, పడొత్ తెదొడి పెజల్ జో
ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుకపాసిగెచుచ్కపమాదుమ్. గనిఈంజ22నంబర్ చికోడుతె
సంగితి ‘సీయోను’ డొంగుతె, మెలె పరలోకుమ్ తె, దసిస్ బయిమ్ తంక నాయ్. యేసుక
నంపజలమానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెలి రిసొ అడుడ్ నెంతె బయిమ్ నెంతె జోతె గెచుచ్క జయెదె.
జా తేడ ఇనెన్ దెకయ్ తయ్. ‡ 12:22 12:22 డీసయ్ లిసి 14:1 దెక. § 12:22
12:22 డీసయ్ లిసి 21:2. * 12:23 12:23 రోమియుల్ 8:29, కొలొసిస్యుల్ 1:15,
18, డీసయ్ లిసి 1:5, చి ఎబీయుల్ 2:11-14 దెక. † 12:23 12:23 లూకా 10:20,
పిలిపిప్యుల్ 4:3, డీసయ్ లిసి 13:18, 17:8, 20:15, 21:27 దెక. ‡ 12:23 12:23
ఆదికాండుమ్ 18:5, ఎబీయుల్ 4:13, 10:30. § 12:24 12:24 ఆదికాండుమ్
4:2-16, ముకిక్మ్ క 4:10. హేబెలు చి లొఁయి ‘సిచచ్ దేస్, సిచచ్ దేసు!’ మెలి రితి కేక్
గలత్య్. యేసుచి లొఁయి ‘చెమించుప కెరు, చెమించుప కెరు!’ మెన కేక్ గలత్య్.
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సూనిల్ రిసొజేఁవ్పూరుగ్ మ్ చసిచచ్పిటట్వనుకనెతిరల్. జలె,పరలోకుమ్
తెంతొఅమ్ కజాగరసంగితొదేముడుకఆమ్నేసూనెల్,అనెన్ కీసిసిచచ్
పిటట్వనుక జయెదె?! జయె నాయ్! 26 *జా దీసి జోచి అవాడ్ ఒండి
బూలోకుమ్ క కదుల్ కెరిల్. గని అపెప్ ‘కచితుమ్ జరుగ్ కెరిందె’ మెన
కిచొచ్ పమానుమ్జో సంగ అసెస్ మెలె,
†“అనెన్క్ సుటుట్ క ఎకిక్ బూలోకుమ్ కయ్నాయ్,
గని అనెన్, ఆగాసుమ్ క కి కదుల్ కెరిందె”
మెన్ తయ్. 27 ‘అనెన్ అనెన్క్ సుటుట్ క’ మెన సంగిలిసి అమ్ క కిచొచ్
అరుద్ మ్ దెకయ్ తయ్మెలె, జెరమ్య్ జలిస్ కదుల్ కెరిల్స్ క జాక గెచచ్వ
గెలిత్ సమయుమ్. జయి గెచచ్వుక కిచొచ్క మెలె, కదుల్ కెరెల్ కి పాడ్
జంక నెతిరిల్స్ క ‘తాఁ గెసుస్’మెనయ్.

28జాకయ్, కో కదుల్ కెర పాడ్ కెరుక నెతిరి పరలోకుమ్ చిరాజిమ్
అమ్ కదొరుక్జాఅసెస్చిరిసొ,దేముడు దిలిజావరుమ్ చిఉపిప్రిసరద్
జా, సరిజతిబకి కెరజోకమరియాదకెర,బియఁ ఇండుమ. 29కిచొచ్క
మెలె, అమ్ చొ దేముడు డయితొ ఆగిచొ రితొ అసెస్.

13
పేమ, సతిత్మ్, సేంతుమ్ తెన్ ఇండుక

1 ‘అమ్ చబావుడుల్ ’మెన దెకిల్ రితి తుమ్ నంపజలసక ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా. 2 వేర తెంతొ జెత మానుస్ల్ క మరియాద
దెకుక తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘దూతల్’ మెన నేనెల్ కి,
గోత్ అయ్ ల దూతల్ క కి సగుమ్ జిన్ మరియాద కెర అసిత్. 3 జేలితె
గలిలసక కనాక్రుమ్ఉచర దెక,జోవయింతెన్తుమ్జేలితెతిలి రితి
ఉచరన,జోవయించిజాడు వయన. పడొత్ ,తుమ్జోవయింతెన్ ఎకిక్
ఆఁగ్ తె బెదిలస మెన, అనెన్ మానుస్ల్ చి అతిత్ వేర వేర అలల్ర్ లు సేడల్
నంపజలసక దసిస్ తోడు తా.

* 12:26 12:26 నిరగ్మకాండుమ్ 19:18. † 12:26 12:26హగగ్యి 2:6.
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4 పెండిల్ మెలిస్ క చెంగిలి మెన ఎతిక్ విలువ దెక గవురుమ్ కెరుక
అసెస్. పెండిల్తె తెరిన్మునుస్ చి నెడ్ మె సతిత్మ్ తంక మెన తుమ్ తె కో
లంజె జా నాయ్. లంజె ఉచరసక చి లంజె జతసక దేముడు తీరుప్
కెర సిచచ్ దెయెదె.

5తుమ్ చి జీవితుమ్ తె డబుబ్ల్ ఆస దూరి కెరన, తుమ్ క తిలిస్ క
‘జయెదె’మెన సేంతుమ్ తెన్ జియ.
*“తుమ్ క కెఁయఁక కి ములి నాయ్, పఁవ్ సి నాయ్.”
మెన దేముడు పమానుమ్ కెర సంగ అసెస్. 6జాకయ్,
†“పబు అమ్ క తోడు అసెస్, ఆఁవ్ బియిఁ నాయ్.
అంక పాడ్ కెరి రితిమానుస్ల్ అంక కిచొచ్ కెరుక నెతిరి”
మెన అమ్ దయిరిమ్ తెన్ సంగుక జతయ్.
తుమ్ క దెకయ్ ల వెలొల్ సుదల్ క నే పఁవిస్తె, చెంగిల్ ఇండ

7 దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క సూనయ్ ల, తుమ్ క వాట్
దెకయ్ లసక తుమ్ పఁవస్ నాయ్. జేఁవ్ జోవయించి జీవితుమ్ క
ఇండిలిస్ క కిచొచ్ పలితుమ్ దెరల్ గే తుమ్ ఉచర. జోవయించి
నముకుమ్ చి ఎదిలి నముకుమ్ తూమ్ జోవయించి పటిట్ ఇండ.
8 యేసుకీసుత్ కాలి కీసొ తిలొ గే, ఆజి కి దసొస్యి తా, కెఁయఁక
తెఁయఁక కి దసొస్యి తయెదె. 9వేర వేర నముకుమ్ చి బోదన సూన
తుమ్మోసిమ్జా సతిత్మ్ తిలిసి తుమ్ముల నాయ్. మెలె, జేఁవ్ చ
కమొచ పండుగ్ అనిన్మ్ జవుస్, కిచొచ్ కిచొచ్ కతిస్ నే కతిసి జవుస్,
జోవయింక నంప కెరల్ మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరె నాయ్. ముకిక్మ్ క
పబుచిదయజోఅమ్ క దెతిస్ కయ్అమ్ చిపెటిట్చిఆతమ్ డిటుట్ మ్జంక
అసెస్.

10 అమ్ నంపజలసక వేర బలి దెతి టాన్ మెలి కోడు దొరుక్ జా
అసెస్. యేసు మొరిల్సి. ఈంజయ్ బలి దెతి టాన్ తె దిలి బలి
అగెగ్చి రితిచి టంబుగుడడ్చి సేవ కెర, ఆగన్ల్ క నంప కెరి రితిచి ఉపిప్రి
నముకుమ్తితస కంకనాయిమ్నాయ్. 11జయియ్ రితిఎతిక్క వెలెల్ల

* 13:5 13:5 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 31:6. † 13:6 13:6 కీరనలు 118.6
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పూజరుల్ గొరెల్ క దేముడుచి గుడితె ఆన ‘పెజల్ చి పాపుమ్ గెసుస్’
మెన గొరెల్ చి లొఁయి తెడిచి ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి గదితె ఆన, సువ తా,
జేఁవ్గొరెల్ చపీనుమ్ లుకబయిలెకడనకెర,జాబయిలెడయగెలత్తి.
12 కిచొచ్క మెలె, దసిస్, దేముడు అబొబ్స్ తె అనెన్ బెదవుకమెన,జోచి
సొంత లొఁయి తెన్ పెజల్ క సుదిద్ కెరుక మెన, యేసు కి ‡పటున్మ్ చి
కోట ఒతత్ల్ తొచి బయిలెమొరల్న్.
యేసు సెమల్ సేడిల్స్ తె అమ్ కి బెదుమ

13జాకయ్, ఆమ్ కి,గాఁవ్ ఒతత్ల్ తొచి బయిలెజోతె గెచచ్,జో సేడల్
సెమల్ ఆమ్ కి సేడుమ. 14 కిచొచ్క మెలె, కెఁయెఁక తెయఁక తాఁ గెతి
పటున్మ్ ఇనెన్ అమ్ క నాయ్, గని దసిస్చి తిలి §చెంగిల్ పటున్మ్ చి
రిసొ రకితసుమ్. 15రోజుక దేముడుక బలి దిలి రితి, జో అమ్ క దిలి
ఆతమ్సెకికజోక గవురుమ్ కెరుమ. కీసి బలిమెలె,జోచినావ్ చివిలువ
ఒపప్న గవురుమ్ సంగితిసి. 16అనెన్, మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకుక, చి
తుమ్ క కలుగు జలిస్ క అనెన్ మానుస్ల్ క తోడు దెంక ముల నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, దసచక ‘బలివొ’మెనయ్దేముడుక సరద్.*
తుమ్ క సికడత్సక మరియాద కెర

17తుమ్ క సికడత్సచికోడుతుమ్సూన,దాక్ కెరన,తుమ్ చిసొంత
ఇసుట్ మ్ కెరుక ముల దా, జోవయించి కోడుక మరియాద కెర. కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ చ ఆతమ్ల్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ సికడత్తి, అనెన్,
కీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జా ఎతిక్జిన్ క పరిచచ్ కెరి దీసి
జెయెదె. అయ్ లె, “దేముడు అమ్ క దిలి కామ్ క ‘చెంగిల్ కెరల్మ్’ గే
‘గార్ కెరల్మ్’ గే జో దేముడుచి మొకెమ్ అమ్ సాచి నఙనుక తయెదె”
మెన జానయ్ తుమ్ క జేఁవ్ సికడత్తి, దెకితతి. జేఁవ్ తుమ్ క సికడత్స
దుకుమ్ నెంతె సరద్ తెన్ ఏలుప కెరి రితి తుమ్ జోవయించి తెడి తా.
‡ 13:12 13:12 యెరూసలేమ్ ఒతత్ల్ తొ. లూకా 23:32-33, యోహాను 19:17-18,
మారుక్ 15:20-22, మతత్యి 27:31-33. § 13:14 13:14 మెలె, పరలోకుమ్.
డీసయ్ లిసి 21:2 దెక. * 13:16 13:16కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ఉతుమ్ 10:31
దెక.
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జోవయింక అలల్ర్ కెరెల్, దుకుమ్ జవుల చి తుమ్ క లాబుమ్ తయె
నాయ్.
అమ్ చి రిసొపారద్న కెర

18 అమ్ చి రిసొ తుమ్ పారద్న కెరె తా. ‘అమ్ పొరపాట్ జము
నాయ్ గని ఎతిక్క సతిత్మ్ కెరుక ఆస తెన్ అసుస్మ్’ మెన అమ్ చి
పెటిట్ అమ్ జానుమ్. 19 అనెన్ కిచొచ్క ‘పారద్న కెరె తా’ మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ బతిమాలప్జాసంగితసిమెలె,ఆఁవ్ అనెన్ బే బేగి తుమ్ తెఅనెన్
జెంక దేముడు వాటు దెవుస్మెనయ్తుమ్పారద్న కెర.

20 జలె, జోచ మెండల్ జల అమ్ నంపజలసక ముకిక్మ్ జలొ
గొవుడు జలొ అమ్ చొ పబు జలొ యేసుక అనెన్ జియడొల్ సేంతుమ్
దెతొదేముడు, కెఁయఁక తెఁయఁకకామ్ క జెతికయ్జోచిపమానుమ్ చి
రిసొచి సూఁయి జలి లొఁయిచి సెకి తుమ్ క తోడు తవుస్. 21 జోచి
ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ ఇండితి రితి తుమ్ క దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ దెవుస్,
చి జో మెనిస్తి బుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్ తతి రితి తుమ్ చి పెటిట్ కామ్ కెరె
తవుస్. యేసుకీసుత్ చి అతిత్ ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ కెరెదె. జోక కెఁయఁక
తెఁయఁక పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ తవుసు! ఆమేన్.
ఆకర్ కోడు

22 జలె, బావుడుల్ , ఇదిల్ కొటు తెన్ ఆఁవ్ రెగిడిల్ ఈంజ జాగర
సంగితి దయిరిమ్ సంగితి ఉతుమ్ తుమ్ ఓరుస్ప జా.

23అమ్ చొబావొజలొతిమోతిక †విడద్ల్ కెరఅసిత్ మెనతుమ్జాన్ క
మెన ఆఁవ్ ఆస జతసి. జో బే బేగి ఉటట్ అయ్ లె, అంచి తెన్ జో
జెయెదె, చి బెద తుమ్ తెజా తుమ్ క దెకుమ్ దె.

24 తుమ్ క బోదన కెర ఎతిక్జిన్ క చి పబుచయ్ జల అనెన్
ఎతిక్జిన్ క అమ్ చి పేమ తుమ్ సంగ. ఇటలీ దేసిమ్ తెంతొచ
నంపజలస్ ఎతిక్జిన్ తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.
25 తుమ్ ఎతిక్జిన్ తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయ
తవుస్! ఆమేన్‡.
† 13:23 13:23 జెయిల్ తె తెంతొ, కిచొచ్గె. ‡ 13:25 13:25 తెదిద్లి
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