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పకటన పుసత్కుమ్
జరుగ్ జంక తిలిసి దేముడు బారిక్ జలొ

యోహానుక డీసయ్ లిసి
మొదొల్ కోడు

1యేసుకీసుత్ , జోచ సేవ కెరసక దెకవుక మెన బే బేగి జరుగ్ జంక
తిలిసి దేముడు అబొబ్సి జోక దిలన్. బే బేగి జరుగ్ జంక తిలిసి జా
ఎతిక్,జోచొసేవకెరొసొయోహానుకజోచొదూతచిఅతిత్ డీసవదిలయ్.
2జలె, దేముడుచి ఈంజ కబుర్ చి రిసొ, యేసుకీసుత్ దెకయ్ లి ఈంజ
సాచిచి రిసొ,జాఎతిక్ దెకిలిస్ చి రిసొయోహాను ఇనెన్ సాచి రెగిడత్సి.
3జరుగ్ జంక తిలిస్ చి ఈంజ కబుర్ అనెన్ కో సదు కెరుల గే, ఇనెన్క కో
సూన ఇనెన్ సంగిల్ రితి కెరుల గే, జోక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
జరుగ్ జంక దెరి సమయుమ్పాసిజా జెతయ్.

4 ఆసియా పదేసిమ్ చ *సతుత్ †సంగుమ్ ల్ చక ఆఁవ్ యోహాను
కిచొచ్ కబుర్ రెగిడత్సి మెలె, కెఁయఁక తెఁయఁక తిలొసొ, తతొసొ,
జెంక తిలొసొ తెంతొ, పడొత్ జోచి సింగాసనుమ్ చి పురెతొ తతా ‡సతుత్
ఆతమ్ల్ తెంతొ, 5 పడొత్ నంపజతి సాచి నిదానుమ్ తె ఇండ, మొర
అనెన్ జీవ్ జతసక తొలుస్ర్ జతొ, ఒండి లోకుమ్ చ రానల్ క ఏలుప
కెరొ యేసుకీసుత్ తెంతొ దయ, సేంతుమ్, తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్.
* 1:4 1:4 యూదుల్ తెన్, ‘సతుత్ ’ మెలి నంబర్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, పూరి తిలిసి
ఇనెన్ దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్ తె ఏక్ సతుత్ సంగుమ్ లుచ నవొవ్ దెర జోవయింక
ఎకెక్క్ కబురుల్ సంగెదె, గని ఏక్ వేల ఈంజ ‘సతుత్ ’ నంబర్ ఒండి లోకుమ్ చ నంపజలసచ
సంగుమ్ లు మొతుత్ మ్ క కి ఏక్ టాలి జయెదె. † 1:4 1:4 ‘సంగుమ్’ మెలె, ఏక్ తెచ
నంపజలసమొతుత్ మ్ క ‘సంగుమ్’ మెనుక జతయ్. ‡ 1:4 1:4 సతుత్ ఆతమ్ల్ మెలె,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క సంగితయ్. ఇనెన్ సతుత్ మెలె, పూరి
తిలిస్ చి అరుద్ మ్ కి,పూరి సతిత్మ్ తిలిస్ చి అరుద్ మ్ కి తయెదె. పూరి సెకి తిలిస్ చి అరుద్ మ్ కి
ఉచరుక జయెదె. పడొత్ ఒండి లోకుమ్ తె తిలిసి పబుచి ఆతమ్ దెకితిస్ చి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక
జయెదె; జెకరాయ్ 4:10.
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యేసుకీసుత్ అమ్ క పేమ కెర, జోచి మొరిన్చి అరిప్తుమ్ జలి సొంత
లొఁయిసువడ కెర,అమ్ చపాపల్ చి సిచచ్ తెంతొఅమ్ క విడద్ల్ కెరల్న్.
6జో అమ్ క జోచొ దేముడు జలొ జోచొ అబొబ్స్ చి రాజిమ్, పూజరుల్
జతి రితి, సేవ కెరుక మెన జో జరుగ్ కెర అసెస్. జా ఎతిక్చి రిసొ
జో యేసుకీసుత్ క కెఁయఁక తెఁయఁక గవురుమ్ అదికారుమ్ తవుస్!
§ఆమేన్! 7ఈందె, మబుబ్ల్ తెన్ జో పరలోకుమ్ తెంతొ అనెన్ ఉత
జెయెదె, చి ఎతిక్ అంకివొ జోక దెకుల. జోక మారల్స ఎతిక్జిన్ కి.
అనెన్ జోక అగెగ్ మార తిలస్ జలె ‘బలే తపుప్ కెరల్మ్’ మెన ఒండి
లోకుమ్ చ సెకుమ్ లుచ మానుస్ల్ ఏడుకుడు జవుల. దసిస్ జరుగ్
జవుస్! *ఆమేన్!

8 కెఁయఁక తెఁయఁక తిలొసొ, తతొసొ, జెంక తిలొసొ, ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొపబు జలొదేముడు,జొయియ్మొదొల్జొయియ్ఆకర్
మెన అరుద్ మ్ జలి, “ఆఁవ్ అలాఫ్, ఆఁవ్ ఓమెగ”మెన సంగితయ్.
పతామ్స్ డిబబ్తెయోహాను తిలిపొదియేసుపబు డీసిలిసి

9ఆఁవ్తుమ్ చొబావొజలొయోహాను,జలె,యేసుచితెడితుమ్ చి
తెన్ ఈంజ కాలుమ్ చ బాదల్ సేడ తుమ్ చి తెన్ ఓరుస్ప జతసుమ్.
తుమ్ చి తెన్ యేసుచి తెడి జోచి రాజిమ్ తె, బెద ఏలుప కెరసుమ్.
జలె, ఆఁవ్ యోహాను, దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్, యేసుచి
రిసొచిసాచి, సూనయ్ తె తిలి రిసొ జేలిజా పతామ్స్ డిబబ్తె తిలయ్.
10 ఒతత్ తిలె, పబుచి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి, దేముడుచి జో
యేసుపబుచి ఆతమ్తె అంచి ఆతమ్ తెన్ ఆఁవ్ బెరవ తిలి పొది, అంచి
పడొత్ , నపిప్ర్ మూరిచి అవాడ్ కీసి గటిట్ఙ జయెదె గే, దసిస్ ఏక్ ఒగగ్ర్
అవాడ్ సూనల్య్. 11 “తుయిఅపెప్ కిచొచ్ దెకితె గే, ఏక్ †పుసత్కుమ్ తె
రెగడ్, నంపజలసచఆఁవ్ సంగిత సతుత్ సంగుమ్ లుతె తెదవు. ఎపెసు,
§ 1:6 1:6 ఎబీ బాస తెన్ ఇనెన్ ‘ఆమేన్’ మెనుల. జా కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
‘తెదిద్లి!’. ‘జరుగ్ జవుస్!’ * 1:7 1:7 ఎబీ బాస తెన్ ‘ఆమేన్!’ మెనుల. కుపియ
బాస తెన్ తెదిలి మెన సవుల † 1:11 1:11 నెంజిలె ‘వెలిల్ పుసత్కుమ్’. జేఁవ్ పొదులె
ఏక్ వెలిల్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్, సదు కెర తిఁయ తతిపొది, సుటుట్ ప కెర తిఁయ తవుల.
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సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతెత్ర, సారీద్స్, పిలదెలిప్య, అనెన్ లవొదికయ
పటున్మ్ తెచి సతుత్ సంగుమ్ లుతె తెదవు” మెన జా అవాడ్ అంక
సంగిలన్.
డీసన్ సేడిల్సి

12 తెదొడి అంక జా కోడు సంగిలి అవాడ్ తిలొసొక దెకుక మెన,
ఆఁవ్పసిల్ లె,సతుత్ దివొవ్తితబఙర్ క తెయార్కెరల్ తంబల్దెకిలయ్.
13జేఁవ్ తంబల్ చి నెడ్ మెఎకిక్లొ టీఁవొజ తిలొ. జో కీసొతిలొమెలె,
‡మానుస్ జా జెరిమ్లొ రితొ డీస, చటెట్ పాఁవితి దిగిల్ లాల్ చి గలన తా,
గుండె బఙర్ చి పటక్ §బందన తిలొ. 14జోచి *బోడిచి సెండి, పూరి
చొకిక్లిఊలుచి ఎదిలి,మంచుచి ఎదిలిచొకు తయెదె. జోచఅంకివొ,
ఆగివొలగిలి రితితిల. 15జోచచటొట్ ,ఆగితెడడడ్ దగదగాలన్మెరుస్ప
జతి కంచుచి రితి తిల. జోచి అవాడ్, వెలిల్ బూరుమ్ చిపాని సూఁయి
జతి అవాడ్ చి రితి బడబడాలన్ జయెదె. 16జోచొ ఉజిల్ అతిత్ సతుత్
సుకక్ల దెర తిలన్, చి జోచి చోండి తెంతొ దొనిన్ పకక్లె వాండి తిలి
కండాబార్జతెతిలి,చిజోచిమొకొమ్,పొదుద్ పూరి సతుత్ తెన్ ఉజిడి
లగితెపొది కీసి తయెదె గే, దసిస్ జలె.

17జోక దెకిల్ బేగి, మొరొల్ రితొ జా జోచి చటెట్ సేడ గెలయ్. గని
జోచొ ఉజిల్ ఆతు తెన్ అంక చడ, అంక కిచొచ్ మెలన్మెలె, “తుయ్
బి నాయ్. ఆఁవ్ తొలితొచొ కి ఆకర్ చొ కి. 18 ఆఁవ్ జీవ్ తిలొసొ జీవ్
దెతొసొ. ఆఁవ్ మొరల్య్, గని అనెన్ జీవ్ జా కెఁయఁక తెఁయఁక జివివ్
తయిందె,అనెన్మొరున్క చిమొరల్స్ క రకితిటాన్ కచి †తాలుమ్అంచి
అతిత్ అసెస్. 19జాకయ్తుయికిచొచ్అపెప్ దెకితసి గే, రెగుడు. అపెప్చి
కి పడొత్ క జరుగ్ జంక తిలిసి కి. 20 పడొత్ అంచొ ఉజిల్ అతిత్ తిల సతుత్

‡ 1:13 1:13 దానియేలు 7:13, 14. § 1:13 1:13యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్
దసొ దిగిల్ పాలుమ్ చి బఙార్ రగుమ్ పటక్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జలొ కేన్ జవుస్మానుస్ గలన బందన తయెదె. ఇనెన్, యేసుక ‘జోముకిక్మ్

జలొపూజరి’ మెన ఈంజ టాలి రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. * 1:14 1:14 దానియేలు 7:9.
† 1:18 1:18 మెలె, మానుస్ ఒతత్ తంక, నెంజిలె విడద్ల్ జా పరలోకుమ్ తె నెంజిలె ఆగి
గొయితె గెచుచ్క సెలవ్ దెతి సెకి కచిమెలె,యేసుచి.
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సుకక్ల్, చి బఙర్ క తెయార్ కెరల్ సతుత్ దీవుకంబల్ చి అరుద్ మ్, సతుత్
సుకక్ల్ సతుత్ సంగుమ్ లుచ దూతల్ జవుల, చి సతుత్ దీవుకంబల్,
జేఁవ్ సతుత్ సంగుమ్ లుయి జవుల”మెలన్.

2
ఎపెసు పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

1 “ఎపెసు పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి మెన రెగుడు.
*సతుత్ సుకక్ల్ జోచి ఉజిల్ అతిత్ దెరితొ, దివొవ్ తిత సతుత్ బఙర్ చ
తంబల్ చి నెడిమి బులితొసొ తుమ్ క సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె, 2 †తుచి
కమొ కీసచ గే, తుయి అంచి కామ్ కెర కెర ఓరుస్ప జా నిదానుమ్
తతిసి ఆఁవ్ జాని. మెలె, పాపుమ్ తె ఇండిత మానుస్ల్ క తుయి
సంగుమ్ తె నే బెదవంతె, ‘కీసుత్ చ బారికుల్ ఆమ్’ మెన అబదుద్ మ్ క
సంగిత గార్ మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర, ‘కీసుత్ చ నెంజితి’ మెన తుమ్
రుజుజ్ కెరిల్సి కి ఆఁవ్జాని. 3అంచినావ్ చిరిసొతుమ్ఒగగ్ర్ నిదానుమ్
తెన్ ఓరుస్ప జా అనామ్నుమ్ నే జలిసి ఆఁవ్ జాని.

4 “గని తుచి ఏక్ తపుప్చి రిసొ అంక కిచొచ్ బాద అసెస్ మెలె, కిచొచ్
తీరుప్ సంగుక అసెస్ మెలె, అంచి రిసొచి తుచితె తిలి తొలితొచి పేమ
పఁవస్ములదిలదు. 5జాకయ్,అగెగ్ కీసిఅంకఒగగ్ర్ పేమకెరెతిలదు,
అపెప్ కీసి అసుస్స్ గే ఉచర. అపెప్చి తపుప్ ఒపప్న పెటిట్ దుకుమ్ జా,
తుమ్ తొలితొ నంపజలి పొది ఇండిలి పేమ కమొ అపెప్ తెంతొ అనెన్

* 2:1 2:1 1:20 దెక. † 2:2 2:2 దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్ తె ‘సతుత్
సంగుమ్ లుచదూతల్ క’మెనఎకెక్క్ కబురుల్ జోవయింకరెగడ్ అసెస్. ఎతిక్సంగుమ్ చొదూతక
ఏక్ కబుర్. గీకు బాస తెన్ ఈంజ ‘డీసయ్ లిసి’ మెలి పుసత్కుమ్ తె ఈంజేఁవ్ సతుత్ కబురుల్
రెగిడిల్స్ తెఎతిక్ కబుర్ తె ‘తుయి’, ‘తుచి’, ‘తుక’మెలకొడొరెగడ్ అసెస్. గనిఎతిక్సంగుమ్ చొ
దూత జోవయించి సగుమ్ చ మానుస్ల్ మొతుత్ మ్ క టాలి రితి జయెదె మెన, తుక తుమ్,
తుచికతుమ్ చి,తుకక ‘తుమ్ క’మెనరెగడ్ అసుస్మ్. దసిస్2:2కోడుతెతుచ కమొక ‘తుమ్ చ
కమొ’ మెన, 2:3 నంబర్ కోడుతె తుయి ఒగగ్ర్ తెన్ నిదానుమ్ ఓరుస్ప జా అనామ్నుమ్ నే
జలిస్ క తుమ్ ఒగగ్ర్ తెన్ నిదానుమ్ ఓరుస్ప జా అనామ్నుమ్ నే జలిసి మెన రెగడ్ అసుస్మ్.
దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్మొతుత్ మ్ తెఈంజసొసుట్ మ్ కెర అసుస్మ్.
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ఇండ. నెంజిలె,జాతపుప్ ఒపప్న చెంగిల్ జతి రితి తుమ్మారుస్ప నే
జలె,తుమ్ తెఆఁవ్జా కెర,తుమ్ చిదీవుకంబుమ్ఉరల్ వెంట గెలిందె.
6 జలె తుమ్ తె చెంగిల్ కామ్ ఏక్ అపెప్క అసెస్. కిచొచ్ మెలె, జేఁవ్
‡‘నీకొలాయితులు’మెలసచ కమొదూర్ కెరసు. ఆఁవ్ కి ఎదగ్రె నెసిత
కమొతూమ్ కి నెసితసు.

7 “జలె, సంగుమ్ ల్ క §దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇనెన్తెన్ కిచొచ్
సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు. కో అంచి పరిచచ్తె జీనుల గే,
దేముడుచి పరలోకుమ్ చి తోఁటతె తిలి జీవ్ దెతి రూక్ చ పండుల్ కంక
దెయిందె.
సుమ్రన్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

8 “పడొత్ సుమ్రన్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసిమెన రెగుడు.
“తొలితొ తిలొ, ఆకర్ క తిలొ మొర అనెన్ జీవ్ జలొసొ తుమ్ క

సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె, 9 తుమ్ సేడత్ అలల్ర్, తుమ్ బీద తిలిసి ఆఁవ్
జాని. బీద జలె కి, ఆతమ్క సొమాస్రుమ్జాఅసుస్స్. పడొత్ ‘యూదుల్
ఆమ్’మెననసతిత్మ్ చయూదుల్నెంజిలస;సయ్ తాన్ చిసంగుమ్ తె
బెదితస జేఁవ్; జలె, తుమ్ క దూసుప కెరిసి ఆఁవ్ జాని. 10 తుమ్
అపెప్ సేడుక తిల అలల్ర్ చి రిసొతుమ్బియఁనాయ్. ఈందె, తుమ్ తె
సగుమ్ జిన్ పరిచచ్ జతి రితి, సయ్ తాన్ జోక జేల్ తె గలెదె, చి దెసుస్
పొదుల్ క అలల్ర్ తెన్ తసెత్. మొరుక జలెకి తుమ్ నిదానుమ్ తా,
చి తుమ్ జీన పరలోకుమ్ తె తుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జింక మెన
బవుమానుమ్ దెయిందె.

11 “సంగుమ్ ల్ క అమ్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇనెన్తెన్
కిచొచ్ సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు. ఈంజ లోకుమ్ తెచ
అలల్ర్ తె కో అంచి ఆతమ్సెకిక జీనుల గే, జా అనెన్క్ మొరున్,
సయ్ తాన్ తె సిచచ్ జతిమొరున్,జోవయింక తయెనాయ్.
పెరగ్ము పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

‡ 2:6 2:6 ఏక్ వేల బిలామ్ సికడిల్సి; మెలె, బొమమ్ల్ క దిలిసి కతిసిచి లంజె కమొతె

బెదితిసి; జేఁవ్ నీకొలాయితులు సికడల్. 2:14, 15 దెక. § 2:7 2:7 మెలె, దేముడు
అబొబ్స్ చియేసుచి ఆతమ్.
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12 “పడొత్ పెరగ్ము పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి మెన
రెగుడు.

“దొనిన్ పకక్లె వాండి కెరిల్ కండా దెరొల్సొ తుమ్ క సంగిలిస్ కిచొచ్
మెలె, 13 తుమ్ జితిసి కేనె గే జాని. కేనె మెలె, సయ్ తాన్ చి
సింగాసనుమ్ తిలిస్ తెయి. అంచి నావ్ డిటుట్ మ్ దెరన్ తసు,
పడొత్ అంక నిదానుమ్ నముకుమ్ తిలొ అంచి సాచి సంగితె తిలొ
అంతిపయను బులెత్ తిలిపొది కి,తుమ్ చినెడిమిసయ్ తాన్జితిస్ తె
జో అంతిపయను జేఁవ్ మారెల్ కి, అంచి రిసొచి తుమ్ చి నముకుమ్
ఒపప్నుక ములుస్ నాయ్. 14 గని, తుమ్ కెర సగుమ్ తపుప్ల్ చి
రిసొ అంక బాద, తీరుప్ సంగుక అసెస్. కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చి తెన్
బెదిలస సగుమ్ జిన్ బిలామ్సికడిల్సి సిక ‘చెంగిలి’మెంతతి. అమ్ చ
ఇసాయేలులు దేముడుక సతిత్మ్ ఇండితిసి పిటట్య్ తి రితి,బొమమ్ల్ క
దిలిసి కంక చి లంజె కమొతె బెదుక బాలాకుక *బిలామ్ సికడల్న్.
15 దసిస్, ‘నీకొలాయితులు’ మెలస సికడిత్సి నంప కెరస సగుమ్ జిన్
తుమ్ తె అసిత్. 16జాకయ్, తుమ్ తపుప్ జలిసి ఒపప్న, పెటిట్ దుకుమ్
జా,జాతపుప్ల్ముల. నెంజిలె, బే బేగి తుమ్ తెజా కెర,అంచిచోండి
తెంతొ బార్ జలి †కండా తెన్ జేఁవ్ మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్
కెరిందె.

17 “సంగుమ్ ల్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇనెన్తెన్ కిచొచ్
సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు. ఈంజ లోకుమ్ సికడిత్స్ చి
ఉపిప్రికోజీనులగే,లుంకిల్రితితిలిపరలోకుమ్తెంతొఆఁవ్సువితి
‘మనాన్’ మెలి అనిన్మ్ జోక దెయిందె, చి అనెన్ కిచొచ్ దెయిందె మెలె,
జోకఎకెక్కల్క చొకిక్ల పతల్ దెయిందె. జోతెఎతిక్మానుస్కజోచిపతె,
జోకనొవినావ్ రెగడ్ దెయిందె. కేన్నావ్ కకక్ దెయిందె గే, ఎకిక్జోకయ్
సొంత ఎరెక్ జయెదె, గని అనెన్ కకక్య్నాయ్.

తుయతెత్ర పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

* 2:14 2:14 సంకాయ్కాండుము 22:1-35, 25:1-2, 31:16. † 2:16 2:16
‘యేసుచి చోండి దెరిల్ కడుగ్ మ్’మెలె,జోతీరుప్ కెరి కోడు. ఎబీయుల్ 4:12.
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18 “పడొత్ తుయతెత్ర పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి మెన
రెగుడు.

“ఆగి లగిత రిత అంకివొ తిలొ, దగదగాలన్ మెరుస్ప జతి కంచు
డీసత్ రితచటొట్ తిలొ,దేముడుచొపుతుత్ సి తుమ్ క సంగతెదయ్ తకొడొ
ఈంజేఁవ్.

19 “తుమ్ కెర కమొ, తుమ్ చి పేమ, తుమ్ చి నిదానుమ్ చి
నముకుమ్, తుమ్ చి సేవ, బాదల్ ఓరుస్ప జతి తుమ్ చి నిదానుమ్,
పడొత్ తుమ్ తొలితొ నంపజలి కంట, తుమ్ అపెప్ అనెన్ ఒగగ్ర్ చెంగిల
కమొతె ఇండితిసి ఆఁవ్జాని. 20గని తుమ్ చి రిసొఅంక కిచొచ్ బాద,
కిచొచ్ తీరుప్ సంగుక అసెస్ మెలె, ‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితిసి ఆఁవ్’
మెన ఆరి సంగుమ్ తె తేర్ బోదయెజెబెలు అంచ సేవ కెరసక పాపుమ్
సికడెల్కి, తుమ్ తీరుప్ నే సంగితె తుకెల్ తతత్సు. అమ్ చ సేవ కెరస
లంజెతె గెతి రితి, బొమమ్ల్ క దిలిసి కతి రితి, జా సికడత్య్. 21జాక
‘తపుప్ ఒపప్న పెటిట్ దుకుమ్ జా, జాపాపుమ్ములుస్’ మెన అగెగ్య్
తెంతొజాకఅవ్ కాసుమ్దాఅసిస్, గనిజాచిలంజెచిరిసొవిసారుమ్కి
జయెనాయ్. 22ఈందె, జాక జబుబ్ తెదయిందె, చి జాచి తెన్ లంజె
జతస ఎతిక్జిన్ క గొపప్ అలల్ర్ సేడయిందె. జాచ కమొ, జా కెరిల్స్ చి
రిసొ,జాచిదుకుమ్జానేములిలెగిన, 23పడొత్ ,జాచబోదల్జలజాచ
కోడు సూనల్సకమొరున్ లయడిందె. దసిస్ సిచచ్ కెరెల్, ఎతిక్ సంగుమ్ చ
కిచొచ్ చినులమెలె, ఎతిక్మానుస్చి బుదిద్ , ఎతిక్మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి
ఆఁవ్ దెకితిసి సికుల, చి తుమ్ తె ఎతిక్ మానుస్చ కమొ ఎద తుమ్ క
తీరుప్ జరుగ్ కెరిందె మెన చినుల.

24 “గని, తుమ్ తుయతెత్రచి నంపజలసతె కో జా వెరి సికితిస్ తె
బెదుస్ నాయ్, అనెన్ ‘సయ్ తాన్ చి గుటుట్ ’ మెన జేఁవ్ సగుమ్ జిన్
సికయ్ తిసికోసికుస్నాయ్. తుమ్ కయ్కిచొచ్మెంతసిమెలె,తుమ్ క
కిచొచ్ వేర జాడు వయడుక నెసి. 25 గని ఆఁవ్ అనెన్ జెతె ఎదక
తుమ్ క తిలి పేమ నిదానుమ్, ఆఁవ్ తుమ్ క దిలి కిచొచ్ ఆసిత్ జలెకి
డిటుట్ మ్ దెరన. 26కో జీన ఆకర్ ఎద అంచ కమొనిదానుమ్ ఇండుల
గే, అంక నేనల్ మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి జోవయింక అదికారుమ్ దెయిందె.
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27జో నిదానుమ్ తిలస గొవుడుచి ఇనుముడండొ దెరనిల్ రితి గేడివొ
పుటట్య్ లి రితి కెర, అంక నేనల్సచి సెకి పాడ్ కెరిల్ రితి కెర, జోవయింక
ఏలుప కెరుల. దేముడు అబొబ్ కీసి అంకయ్ అదికారుమ్ దా అసెస్
గే, దసిస్ జో నిదానుమ్ తిలసకయ్ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెయిందె, 28చి
ముకిక్మ్ జలి పెందలెచి ఒగగ్ర్ ఉజిడి దిలి ‡సుకొక్ జోక దెయిందె.

29 “సంగుమ్ ల్ క అమ్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్
సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు.

3
సారీద్స్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

1 “సారీద్స్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసిమెన రెగుడు.
“దేముడుచ *సతుత్ ఆతమ్ల్ తిలొ †సతుత్ సుకక్ల్ దెరొల్సొ తుమ్ క

సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చ కమొఆఁవ్జాని. తుమ్ క ‘జివివ్ అసిత్’
మెన మానుస్ల్ ఉచరతి, గని తుమ్ మొరయ్ అసుస్స్. 2 తుమ్
చెదొద్య్జా,చిమొరిల్ రితి నేమొరఇదిలిదిల్సేఁసిలితెడిటుట్ మ్ కెరన.
కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చ కమొ ‘అంక దేముడుచిమొకెమ్ పూరి చెంగిల్ చ
నెంజిలి’మెన దెక అసిస్.

3 “జాకయ్, తుమ్ క అగెగ్ దిలిసి, తుమ్ సూన నంపజలిసి, గురు
కెరన, పోసన, తుమ్ చి తపుప్ ఒపప్న పెటిట్ దుకుమ్ జా తపుప్ ముల.
తుమ్ ఇసి చెదొద్య్ నే తిలె, జలె, అఁవ్ చోర్ రితిజా జెయిందె, చి కేన్
గడియక తుమ్ తె జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్.

4 “జలె, ఒతత్ సారీద్స్ తె తుమ్ తె, జోవయించ పాలల్ మురిక్ నే
కెరనల్స సగుమ్ జిన్ అపెప్క కి అసిత్. జేఁవ్, జలె, అంచి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ తె బెదుక జేఁవ్ విలువ మెలి రితి ఆఁవ్ దెకితసి, చి చొకిక్ల
పాలల్ గలన అంచి తెన్ ఇండుల. 5 కో దసిస్ జీనుల గే, దసిస్ జోక
చొకిక్ల పాలల్ దెయిందె, చి గలనుల, చి పరలోకుమ్ తె బెదితసచ
‡ 2:28 2:28డీసయ్ లిసి 22:16దెక. * 3:1 3:1 1:4చిఎటొట్ చికోడు దెక. † 3:1
3:1 1:20చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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నవొవ్ ఆఁవ్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె జోచినావ్ ఆఁవ్ పుంచి నాయ్. అంచొ
అబొబ్ జలొ దేముడుచిమొకెమ్ కి జోచ దూతల్ చిమొకెమ్ కి ‘జోచి నావ్
అసెస్’మెన ఒపప్న్ దె.

6 “సంగుమ్ ల్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇనెన్తెన్ కిచొచ్
సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు.

పిలదెలిప్య పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్
7 “పిలదెలిప్యపటున్మ్ చ సంగుమ్ చొదూతక ఇసిమెన రెగుడు.

పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ, సతిత్మ్ తిలొ, దావీదు రానొచి తాలల్
దెరితొ, జో ఉగిడెల్ కో డంకుక నెతిరి, జో డంకిలె కో ఉగుడుక నెతిరి,
జోతుమ్ క సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె, 8తుమ్ చ కమొఆఁవ్జాని. ఈందె,
తుమ్ క ‘పెసుత్’ మెన ఉగిడ్ జలి కెవిడ్ తుమ్ చి మొకెమ్ ఉగడ్ దా అసిస్.
కో జాక డంకుక నెతిరి. తుమ్ క సెకి ఒగగ్ర్ నాయ్ మెన ఆఁవ్ జాని.
జలెకి, అంచి కోడు నిదానుమ్ తె ఇండ అసుస్స్, చి అంచి నావ్ చి
మరియాద్ కడిల్ రితి కెరుస్ నాయ్. 9 ఈందె, ‘యూదుల్ అమ్’
మెనఅబదుద్ మ్ క సంగిత, నిజుమ్ చయూదుల్ నెంజిల, సయ్ తాన్ చి
సంగుమ్ తె బెదితసక కిచొచ్ కెరిందె మెలె, తుమ్ చి చటెట్ జేఁవ్ సెరున్
సేడిత్ రితి జరుగ్ కెరిందె, చి తుమ్ క ఆఁవ్ పేమ అసిస్ మెన జేఁవ్ జానిల్
రితి కెరిందె.

10 “ఆఁవ్ సంగిలి రితి తుమ్ నిదానుమ్ క ఎతిక్ ఓరుస్ప జా
అసుస్స్ చి రిసొ, బూలోకుమ్ తె జిత మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క పరిచచ్
కెరి కాలుమ్ చి బాద తుమ్ క పిటట్యిందె. 11 ఆఁవ్ బే బేగి అనెన్
జెయిందె. తుమ్ క తిలిస్ నిదానుమ్ తెన్, డిటుట్ మ్ దెరన; తుమ్ చి
బవుమానుమ్ కో కి నే ఉరిల్తి రితి తా. 12 కో జీనుల గే, అంచొ
దేముడుచి పరలోకుమ్ చి గుడితెచ టీఁవొ కెల సత్ంబుమ్ జేఁవ్ జతి
రితి కెరిందె. జోచిజా దేముడుచి గుడిక జేఁవ్ కెఁయఁ ములితినాయ్.
అంచొ దేముడుచి నావ్, పడొత్ జో అంచొ దేముడుచి పటున్మ్ చినావ్;
మెలె, అంచొ దేముడు తెంతొ పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెతికయ్ నొవి
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యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి నావ్; పడొత్ అంచి సొంత నొవి నావ్, జేఁవ్
జిన్ తసచి ఉపిప్ర్ రెగిడిందె.

13 “సంగుమ్ ల్ క అమ్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్
సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు.
లవొదికయ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

14“లవొదికయపటున్మ్ చొసంగుమ్ చొదూతక ఇసిమెనరెగుడు.
‡“ ‘ఆమేన్’ మెలొ, నిదానుమ్ తిలొ, సతిత్మ్ సాచి జలొసొ,

దేముడు జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క ఆదారుమ్ తిలొసొ తుమ్ క సంగిలిస్
కిచొచ్మెల, 15“తుమ్ చకమొఆఁవ్జాని. తుమ్ఉసుమ్రితినాయ్,
సీడొ రితినాయ్! తుమ్ఉసుమ్ తంక అంచి ఆస. నాయ్మెలె, సీడొ
జలె, సీడొమెనుక జతి. 16జలె, తుమ్ క ఉసుమ్మెనుక నెంజె, సీడొ
మెనుక నెంజె, గని దొనిన్చి నెడిమితా, ‘చెంగిల్ అసుస్మ్’మెనదసేస్
తతత్సుచి రిసొ తుమ్ క అంచి చోండి తెంతొ తుంక గెలిందె. 17 కిచొచ్క
మెలె, ‘సొమాస్రుమ్ జా అసుస్మ్, చెంగిల్ జా అసుస్మ్, చి అమ్ క
కిచొచ్ కొతుక్ నాయ్’మెన తుమ్ఉచరనెల్కి, ఆతమ్క దెకిలె, తుమ్బాద
తెన్,నిసాక్రుమ్జా,బీదజా, గుడిడ్ జా,డుమ్ డయ్జాఅసుస్స్మెన
నేనుస్.

18 “జాకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ బుదిద్ సంగితసి మెలె, తుమ్
సొమాస్రుమ్ జతి రితి, అంచి ఆగితె డయపూరి చెంగిల్ కెరిల్ బఙరి
గెనన. తుమ్ డుమ్ డయ్తతిసి నే డీసిత్ రితి గలనుక మెన ఆఁవ్ దెత
చొకిక్లపాలల్ గెనన,చితుమ్ చఅంకివొ చెంగిల్జాడీసిత్ రితి,కాటిక
అంచితె గెనన. 19 ఆఁవ్ కకక్ పేమ అసిస్ గే, జోచి తపుప్ల్ చి రుజుజ్
దెకవ, ‘సమయుమ్తెనిన్ బుదిద్ జతు’మెనయ్సిచచ్ దెతసి. జాకయ్,
చెంగిల్ జంక ఆస జా, తుమ్ చ తపుప్ల్ ఒపప్న, పెటిట్ దుకుమ్ జా,
జా తపుప్ల్ ముల. 20ఈందె, తుమ్ చి కెవిడ్ ఇతత్ల్ తొ ఆఁవ్ టీఁవొజ
పెటత్సి. తుమ్ తె కో అంచి అవాడ్ సూన కెవిడ్ ఉగుడుల గే, జోచి తెడి
జా పెస జెయిందె, చి జో తెన్ అనిన్మ్ కయిందె, చి జో అంచి తెన్
‡ 3:14 3:14మెలె, సతిత్మ్ కెరొ, నిజుమ్తిలొ, ఎతిక్ జరుగ్ కెరొసొ.
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అనిన్మ్కయెదె. 21కోజీనుల గే,ఆఁవ్ కీసిజీన కెరఅంచొఅబొబ్జలొ
దేముడుచి సింగాసనుమ్ తె జో తెన్ బెద వెస అసిస్ గే, దసిస్, జేఁవ్
అంచి తెన్ అంచి సింగాసనుమ్ తె వెసుక మెన, వరుమ్ దెయిందె.

22 “సంగుమ్ ల్ క అమ్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్
సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు.”

4
పరలోకుమ్ తె సిఙాసనుమ్

1 ఇనెన్చి పడొత్ ఆఁవ్ దెకిలయ్, పరలోకుమ్ తె పెసితి కెవిడ్ ఉగిడ్
జా అసెస్! అనెన్, అగెగ్ తొలితొ ఆఁవ్ సూనిల్ *అవాడ్ నపిప్ర్ మూరిచి
అవాడ్ చి రితి ఎకిక్లొచి అవాడ్, అంక, “ఇతత్ల్ వెగ జే, చి ఇనెన్చి
పడొత్ క కిచొచ్ జరుగ్ జంక అసెస్ గే, తుక దెకయిందె” మెన సంగిలన్.
2 సంగిల్ బేగి, దేముడుచి యేసుచి ఆతమ్సెకిక ఒతత్ పరలోకుమ్ తె
తిలయ్, ఒతత్ ఏక్ సిఙాసనుమ్ అసెస్, చి సింగాసనుమ్ తె ఎకిక్లొ వెస
అసెస్! 3జో ఒతత్ వెసిలొసొ కీసి డీసిలన్ మెలె, వజుమ్ చి రితి చొకు,
చి రితి ఎరన ఉజిడి లగిలన్, చి సిఙాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత పచచ్న
రంగుచి దూన్ చి ఉజిడి లగితె తిలి.

4జా సింగాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత అనెన్ విసెస్క్ చెతత్ర్ సిఙాసనల్
తిల, చి జేఁవ్ సిఙాసనల్ ఎకెక్క్ తె విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ చొకిక్ల పాలల్
గలనల్,బోడిబఙర్ చ కిరీటల్ గలనల్, విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్లమానుస్ల్
వెసఅసిత్. 5జాసిఙాసనుమ్తెంతొబిజిలిమొలిక్తయ్,చిఅవాడుల్ చి
ఉరుమ్ల్ చి అవాడ్ జెతయ్. సింగాసనుమ్ చి పురెతొ వతిత్వొచ సతుత్
దివొవ్ లగితతి. జేఁవ్ దివొవ్ దేముడుచి †సతుత్ ఆతమ్ల్.

6 పడొత్ సిఙాసనుమ్ చి పురెతొ గాజుచి రితి టేంటచి సముదుమ్
తిలి. పడొత్ సింగాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత, జేఁవ్ చ చెతత్ర్ పకక్లె, చెతత్ర్
జీవుల్ తిల. ఏక్ పకక్ ఏక్ జీవు. జోవయింతె బెరు అంకివొ,ముకొమ్
పకక్ పడొత్ పకక్ కి తిల. 7తొలితొచొ జీవు కీసొచొ మెలె, సింవుమ్ చొ
* 4:1 4:1 1:10దెక † 4:5 4:5ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్క
ఈంజటాలి జతయ్. 1:4చి ఎటొట్ చి చి కొడొ దెక.
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రితొ. అనెన్క్ జీవు వసొస్ పిలల్చొ రితొ, అనెన్క్ జీవుక మానుస్చి
మొకొమ్చి, అనెన్క్ జీవు ఉడిడ్తొ గిదుద్ చొ రితొ డీసిలన్. 8జేఁవ్ చెతత్ర్
జీవుల్ ఎతిక్క, ఏక్ ఏక్ జీవుక సొవు రెపప్ల్ తిల, అనెన్, ఉపిప్రి కి,
జోవయించి రెపప్ల్ తెడి కి బెరు అంకివొ తిల, చి రాతి మెదెద్నె కిచొచ్
గనుమ్ గాయుక ములిత్ నాయ్మెలె,
“ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు,
అగెగ్ తిలొసొ, అపెప్ తతొసొ, కెఁయఁక తెఁయఁక తంక తిలొసొ,
ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ, ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ, ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ!”
మెన గాయితె తతత్తి. 9 పడొత్ , సింగాసనుమ్ తె వెసిలొ కెఁయఁక
తెఁయఁక జితొసొకజేఁవ్చెతత్ర్ జీవుల్ కెఁయఁక గవురుమ్,మరియాద
దెతతి, కెఁయఁక జో కెరిల్ దయకజోచి సరద్ సంగితె తతిపొది, 10విసెస్క్
చెతత్ర్ జిన్ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొచి చటెట్
సెరున్ సేడ, జేఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితొసొకజొకరతి. సిఙాసనుమ్ చి
పురెతొజోవయించ కిరీటల్ తిఁయదా గనుమ్ గాయితతి.
11 “తుయిఅమ్ చొ పబు, అమ్ చొ దేముడు విలువతిలొసొ
గవురుమ్,మరియాద, అదికారుమ్ తుక కలుగు జంక.
కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్క కి తూయి జెరుమ్య్ లది, చి
ఇసి జరుగ్ జంక తుచి ఇసుట్ మ్ జా, జేఁవ్ క జెరమ్య్ లది.”
మెనగాయితె తతత్తి.

5
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్మెండపిలల్ సదు కెరిల్సి

1పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, సిఙాసనుమ్ తె వెస తిలొసొచొఉజిల్
అతిత్ సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ దెకిలయ్. జాపుసత్కుమ్ చి తెడి, ఉపిప్రి
కి రెగిడిల్స్ తిలి. చి కో ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితిజా సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్
నే ఉగుడుక మెన, సతుత్ ముదల్ తెన్ముద గెల తిల. 2తెదొడి కిచొచ్
దెకిలయ్ మెలె, డిటుట్ మ్ చొ దూత ఎకిక్లొ గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్
మెనసాడుప కెరల్న్మెలె, “ఈంజసుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ చముద కడ
ఉగుడుక తగుప జలొసొ కో?” మెన కేక్ గలొల్ . 3 గని సుటుట్ ప కెరిల్ జా
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పుసత్కుమ్ ఉగుడుక జలెకు, ఒతత్ తిలిసి దెకుక జలెకు, బూలోకుమ్ తె
కి పరలోకుమ్ తె కి,బూలోకుమ్ క ఎటొట్ లోకుమ్ తె కితగుప జలొసొకో
కి డీసెనాయ్చి రిసొ, 4ఆఁవ్ ఏడ గెలయ్;జాసుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్
ఉగుడుక కి ఒతత్ తిలిసిదెకుక కి కోతగుపజలొసొడీసెనాయ్చిరిసొ.
5 తెదొడి, ఒతత్చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ అంక, “ఏడు నాయ్.
ఈందె, యూదాపూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ వెలొల్ సింవుమ్ జలొ
రితొసొ, దావీదుచి సెకుమ్ తెచి చేరుతె బార్ జలొసొ, జీన అసెస్, చి
సుటుట్ ప కెరిల్ జాపుసత్కుమ్ఉగుడుక, చి జేఁవ్ సతుత్ ముదల్ కడుక జో
తగుప జా తిలొసొ”మెన సంగిలన్.

6 తెదొడి, జా సింగాసనుమ్ క చి జేఁవ్ *చెతత్ర్ జీవుల్ క చి జేఁవ్
విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి నెడ్ మె ఏక్ †మెండపిలల్ టీఁవొజ
తిలిస్ దెకిలయ్. కీసొ తిలొమెలె, అరిప్తుమ్ క కండయ్ జలి రితిజా
తిలన్, చి జోక సతుత్ కొముమ్ల్ చి సతుత్ అంకివొ తిల. ఈంజేఁవ్ కిచొచ్
జవుల మెలె, దేముడు ఒండి బూలోకుమ్ తె తెదయ్ ల జోచ ‡సతుత్
ఆతమ్ల్. 7జా మెండపిలల్, జలె, పురె జా, జా సింగాసనుమ్ తె వెస
తిలొసొచి ఉజిల్ అతిత్ తెంతొ సుటుట్ ప జలి జా పుసత్కుమ్ నఙిలన్.
8 సుటుట్ ప జలి జా పుసత్కుమ్ నఙితికయ్, జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్, జేఁవ్
విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్లమానుస్ల్,జామెండపిలల్చిమొకెమ్ సెరున్ సేడల్.
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తెఎతిక్ సుదల్ కిచొచ్ దెర తిలొమెలె, ఎకెక్క్ వీనెల్,చి
బఙర్ చ గినన్లు. జేఁవ్ గినన్ల్ తె కిచొచ్ తిలిమెలె,బెరు దూపుమ్తిలి.
జా దూపుమ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, పబుచ సొంత జల మానుస్ల్ చ
పారద్నల్. 9తెదొడి జేఁవ్ ఏక్ నొవి గనుమ్ గాయిల.
“ఈంజ సుటుట్ ప జలిజాపుసత్కుమ్ నఙ, జేఁవ్ చిముద కడుక తూయి

తగుప జలొసొ!
కిచొచ్క మెలె, తూయిఅరిప్తుమ్జామొర,
దేముడుచ జా గెతు మెన
తుచి సూఁయి జలిలొఁయి తెన్మానుస్ల్ క అనెన్ గెననల్ది.
* 5:6 5:6 4:6-8 దెక. † 5:6 5:6యోహాను 1:29, 36. ‡ 5:6 5:6 1:4చి
ఎటొట్ చచి కొడొ దెక.
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జేఁవ్మానుస్ల్ క ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్ బాసల్ తెంతొ,
ఎతిక్ పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొ గెనన,జోవయింక
10 ‘అమ్ చొ దేముడుచి రాజిమ్ తెచ రానల్ జేఁవ్ జా
జోవయించపూజరుల్ జతు’మెన, జరుగ్ కెర అసిస్సి,
చి బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి జేఁవ్ ఏలుప కెరుల.”
మెన గనుమ్ గాయిల.

11 పడొత్ అనెన్ దెకిలయ్, చి సింగాసనుమ్ చి, జేఁవ్ జీవుల్ చి,
వెలొల్ మానుస్ల్ చి సుటుట్ నంత కిచొచ్ సూనల్య్ మెలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్
దూతల్ చ, వెయిలుచి ఉపిప్రి వెయిలు, కోటుల్ చి ఉపిప్రి కోటుల్ చ
దూతల్ చ అవాడుల్ సూనల్య్. 12 గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన కేక్
గెలెత్ తిల మెలె,
“అరిప్తుమ్ జలొఈంజొమెండపిలల్ జతొసొ జలె,
అదికారుమ్,సొమాస్రుమ్,గాయ్నుమ్, సెకి,
మరియాద, గవురుమ్, చిమానుస్ల్ జోచి గవురుమ్ గాయితిసి
జోకయ్ కలుగు జంక జొయియ్ తగుప జలొసొ!”
మెన కేకుల్ గలెత్ తిల. 13 పడొత్ పరలోకుమ్ తెచ, బూలోకుమ్ తెచ, చి
బూలోకుమ్ క ఎటొట్ లోకుమ్ తెచ,చి సముదుమ్ తెచ, జేఁవ్ చెతత్ర్ తెచ
ఎతిక్ జీవు ఎతిక్ వసుత్ వ కేక్ గలిసి కిచొచ్ మెన సూనల్య్మెలె,
“సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొచి, చిమెండపిలల్చి గవురుమ్ ఎతిక్
కెఁయఁక తెఁయఁక గాయుతు!
మరియాద గవురుమ్, అదికారుమ్ ఎతిక్ జోక కలుగు జవుస్,
జోక కెఁయఁక తెఁయఁక తవుస్!”
మెన కేక్ గలెత్ తిలిసి సూనల్య్. 14 తెదొడి, “§ఆమేన్!” మెన జేఁవ్
చెతత్ర్ జీవుల్ సంగిల, చి వెలెల్లమానుస్ల్ సెరున్ సేడ సింగాసనుమ్ తె
వెసిలొసొక చిమెండపిలల్క జొకరల్.

6
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ చ సతుత్ ముదల్

§ 5:14 5:14 ఎబీబాస తెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల.
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1 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, మెండపిలల్ జేఁవ్ సతుత్ ముదల్ తె
తొలితొ చి కడల్న్, చి జేఁవ్ *చెతత్ర్ జీవుల్ తె ఎకిక్లొ, ఉరుమ్ల్ చి రితి
అవాడ్ కెరన “ఇనెన్ జే!” మెలన్. 2ఆఁవ్ దెకిలె, ఆదె! చొకిక్లొ గోడొ
డీసిలి, చి జా గోడొతె వెగిలొసొక దూన్ తిలి, చి జోక ఏక్ కిరీటుమ్
†దిల, చిబార్జా,యుదుద్ మ్ కెర జీన, ఒండి జీనుక మెన గెలొ.

3 జలె, మెండపిలల్ దొనిన్చి ముద కడిత్కయ్, కిచొచ్ సూనల్య్ మెలె,
జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్ తె అనెన్క్ జీవు “ఇనెన్ జే!” మెన కేక్ గలన్, చి
4 అనెన్క్ గోడొ; ఒగగ్ర్ ఎరనచొ; బార్ జలన్. జా గోడొతె వెగిలొసొక
కిచొచ్ సెలవ్ తిలి మెలె, ఒండి బూలోకుమ్ తెచి సేంతుమ్ పిటట్వుక;
మానుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొమారి రితి; చి వెలిల్ కండా జోక ‡దిల.

5జలెమెండపిలల్ తినిన్చిముద కడిత్కయ్,తినిన్చొజీవు “ఇనెన్ జే!”
మెన కేక్ గలిసి సూనల్య్. ఆఁవ్ దెకిలె, ఆదె! నీడొ గోడొ, చి జాతె
వెగిలొసొచి అతిత్ తకిక్డి అసెస్. 6అనెన్, జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్ చి నెడ్ మె
తెంతొఏక్అవాడ్కిచొచ్ సంగిలిసిసూనల్య్మెలె, “ఏక్దీసిచి కూలిచి
ఎదిలి డబుబ్ల్ క ఎకిక్ పాతెక్ గోదుమ్, చి ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి
డబుబ్ల్ క తిని పొరిన్ §బారిల్ దాన్ దొరుక్ జయెదె. గని తేలుక చి దాచ
రసుస్మ్ క గార్ కెరుక నాయ్!” మెనజాఅవాడ్ కేక్ గలన్.

7మెండపిలల్ చెతత్ర్ చి ముద కడిత్కయ్, “ఇనెన్ జే!” మెన చెతత్ర్ చొ
జీవు కేక్ గలిలిసి సూనల్య్. 8 అనెన్ దెకిలయ్, చి ఆదె! కిచొచ్
రంగుగె సంగుక నే బెదిలిసి రితొ ఏక్ గోడొ. జాతె వెసిలొసొచి నావ్,
‘మొరున్’, చి మొరల్స్ క రకితి లోకుమ్ జోచి పటిట్ గెతయ్. అనెన్,
* 6:1 6:1 4:6-8 దెక. † 6:2 6:2జా కిరీటుమ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
సొంతజోగోడొతెవెగిలొసొకదిలన్ గేమెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే, కచిగెఅతిత్ జోవయింక
దావడల్ గే, గని జా జరుగ్ జంక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కచితుమ్ సెలవ్ దా తిలన్,
నెంజిలె జరుగ్ జతినాయ్. ఈంజేఁవ్ కమొఎతిక్జొయియ్జరుగ్ కెరయ్, గెద. ‡ 6:4 6:4కో
దిల గే నేనుమ్. § 6:6 6:6ఈంజదేసిమి కీసిముకిక్మ్ క చింబొ కవుల గే,జాదేసిమ్ చ
ముకిక్మ్ క గోదుమ్ క కెరిల్ పోడియొ గే పోడియొ గే రంద దసచక అనిన్మ్ కెరుల. గని కారు
తిలె, ఎతిక్ కరీది జా గెలె, ఈంజ దేసిమి కీసి తందుడ్ చి కంట డేరొ తొకిక్ కరీద్ జయెదె, చి
చింబొ నెంజిలె కులర్ కవుల గే, దసిస్ జా దేసిమి గారు తిలె, బారిల్ దాన్ క అనిన్మ్ రందుల;
గెనుక సవుక ఒతత్చి రిసొ.
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‘మొరున్’మెలొసొకచిమొరల్స రకితిలోకుమ్ క కిచొచ్సెలవ్తిలిమెలె,
యుదుద్ మ్ వాట్, కకురి వాట్, జబుబ్ల్ వాట్ చి డొంగెచ జంతువుల్
గెతివాట్మానుస్ల్ కమారిసెలవ్తిలి. ఒండిలోకుమ్ కచెతత్ర్వాటల్
తిలె,జేఁవ్చెతత్ర్వాటల్ తెఏక్వాటతెమానుస్ల్ కదసిస్మారుకసెలవ్
జా తిలి.

9మెండపిలల్ పాఁచ్ చి ముద కడిత్కయ్, పరలోకుమ్ తెచి బలి దెతి
టాన్ చి తెడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, విరోదుమ్ మానుస్ల్ మారల్సచ
జీవుల్ కదెకిలయ్. దేముడుచిసుబుమ్కబుర్జేఁవ్సూనయ్ లిరిసొ,
చియేసుచి రిసొ జేఁవ్ సాచి సంగిలి రిసొ, జేఁవ్ విరోదుమ్మానుస్ల్
జోవయింకమార తిల. 10జేఁవ్ దసిస్మొరల్సచ జీవుల్ గటిట్ఙ అవాడ్
కెరన కిచొచ్ మెన కేక్ గల మెలె, “ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ
పబువ, తుయి ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ, నిజుమ్ తిలొసొ, బూలోకుమ్ తె
జితస అమ్ కమారఅమ్ చిలొఁయిసుఁవిలి రిసొ కెఁయఁక జోవయింక
సిచచ్ కెరె గే?” మెనకేక్గలిల. 11తెదొడిజోవయింతెఎతిక్మానుస్ల్ క
చొకిక్లొ పాలల్ *దా, కిచొచ్ మెల మెలె, “అనెన్ ఇదిల్ రక. మానుస్ల్
తుమ్ కయ్ కీసి మారల్ గే, దసిస్, తుమ్ చ బావుడుల్ జత పబుచ అనెన్
సేవ కెరసకమారుల. జేఁవ్ దసిస్మొరస ఎతిక్జిన్ చి లెకక్ బెరె ఎదక
రక, చి తుమ్ క, జోవయింక మారల్సక సిచచ్ దెయెదె” మెన జబాబ్
దిలన్.

12మెండపిలల్ సొవువ్చి ముద కడిత్కయ్, ఆదె! వెలిల్ బూకంపుమ్
జలి. పడొత్ పొదుద్ నీడిచి కంట నీడి జా గెలి, చి ఒండి జోను లొఁయి
రంగు జా గెలి. 13 ఆగాసుమ్ చ సుకక్లు బూలోకుమ్ తె సేడల్. వెలిల్
వాదు కెరెల్ †అంజూరుమ్రూక్ చచలిల్ పొదిచకాయల్ కీసిజేడ గెచుచ్ల
గే, దసిస్ జేఁవ్ సుకక్ల్ జేడ గెల. 14 పడొత్ , కేన్ జవుస్ పుసత్కుమ్
ముదొద్ కెరెల్ కీసి జయెదె గే, దసిస్, ఆగాసుమ్ ముదొద్ జా డీసె నాయ్,
చి జోవయించ జోవయించ టానుల్ తెంతొ ఎతిక్ డొంగల్, ఎతిక్ డిబబ్
ఒతత్ తెంతొ గెలి.
* 6:11 6:11పాలల్ కో దిల గే, కో ‘రక’ మెల గే నేనుమ్, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు జరుగ్ కెరవ తయెదె మెన జానుమ్. † 6:13 6:13 అంజూరుమ్ పండుల్ బొడడ్
పండుల్ చ రిత కాయల్ జవుల.
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15 తెదొడి బూలోకుమ్ చ రానలు, ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్,
జమానుల్ చ అదికారుల్, సొమాస్రుల్ , బలుమ్ సెకిచ మానుస్ల్, ఎతిక్
మానుస్, గొతిమానుస్ జలెకి, గొతి నెంజిలస జలెకి, డొంగెచ పరొతె,
రంగిన్ బొరల్ తె లుంక తవుల. 16 జేఁవ్ డొంగల్, జేఁవ్ రంగిన్ పతల్ క
కిచొచ్ మెన కేకుల్ గలిల మెలె, “సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొ అమ్ క నే
దెకిత్ రితి, అమ్ చి ఉపిప్రి సేడ. మెండపిలల్చి కోపుమ్ చి సిచచ్ అమ్ క
నే లయితి రితి అమ్ క లుంకడ. 17జోచి కోపుమ్ చి సిచచ్చి వెలిల్ దీసి
జా అసెస్, చి జా సిచచ్చి సెకిక అమ్ టీఁవ్ క నెతుమ్” మెన కేక్ గల
సంగిల.

7

దేముడుచ సేవ కెరసక తోడు తతిముద
1 ఇనెన్చి పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, బూలోకుమ్ చ చెతత్ర్ పకక్లె

చెతత్ర్ దూతల్ టీఁవొజ తా, చెతత్ర్ దికుక్ల్ చి వాదు దెర, కేన్ వాదు
బుఁయెయ్ కి సముదుమ్ తె కి, కేన్ రూక్ తె కి నే వీరి రితి అడుడ్ కెరతి.
2 తెదొడి, పొదుద్ బార్ జతి పకక్ తెంతొ అనెన్క్ దూత, ఉపిప్ర్ జెంక,
జీవ్ తతొ జీవ్ దెతొ దేముడుచి ముద గలిత్ బిల దెర తా వెగ గెతిసి
దెకిలయ్. గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, బూలోకుమ్ క సముదుమ్ క అలల్ర్
కెరుక మెన సెలవ్ తిల జేఁవ్ చెతత్ర్ దికుక్ల్ చి వాదు దెర చెతత్ర్
దూతల్ క, 3 “అమ్ చొ దేముడుచ సేవ కెరస ఎతిక్జిన్ చ నిరెడ్లె జోచి
ముద గలెత్ ఎదక, బుఁయిక, సముదుమ్ క, రుకాలె కిచొచ్ అలల్ర్ కెర
నాయ్!” మెన కేక్ గలొల్ .

4 పడొత్ , జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతొ దేముడుచి ముద జోవయించ నిరడ్లె
గలంతస కెతిత్జిన్ జవుల గే, సూనల్య్. కెతిత్జిన్ మెలె, పుంజెక్ దొనిన్
విసొచెతత్ర్వెయిల్ జిన్జోచిముదగలంతసజవుల. కేనె కేనెచమెలె,
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అమ్ చ *ఇసాయేలులుచ ఎతిక్ సెకుమ్ లుతె బెదిలస. 5యూదాచి
సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, రూబేనుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్
జిన్ క,గాదుచి సెకుమ్ తెబారవెయిల్జిన్ క, 6ఆసేరు సెకుమ్ తెబార
వెయిల్ జిన్ క, నపాత్ లిచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, మనసేస్చి
సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, 7 సిమోయ్నుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్
జిన్ క, లేవీచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, ఇసాస్కారు సెకుమ్ తె
బార వెయిల్ జిన్ క, 8 జెబులూనుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క,
యోసేపుచిసెకుమ్ తెబారవెయిల్జిన్ క,చిబెనాయ్మీనుచిసెకుమ్ తె
బార వెయిల్ జిన్ క జో జోచిముద గల తయెదె.
పబుచయ్ జలమానుస్ల్ జోచి గవురుమ్ సంగిలిసి

9ఇనెన్చిపడొత్ అనెన్ దెకితెతిలె,ఆదె! కేన్మానుస్ లెకక్ కెరుక నెతిరి
జనాబ్ ఒతత్ తిల. ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొ, ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్
పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ బాసల్ తెంతొచ జాతా, సింగాసనుమ్ చి పురెతొ,
చి మెండపిలల్చి పురెతొ టీఁవొజ తా, చొకిక్ల పాలల్ గలన అసిత్, చి
జోవయించ అతిత్లె కజురుమ్ రూక్ చ మటట్ల్ దెరన తా, 10 గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన, “మానుస్చి రచచ్న దేముడుతెయి చిమెండ పిలల్తెయి
అసెస్!” మెన కేక్ గలల్.

11 అనెన్, సింగాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత, విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ చి సుటుట్ నంత, †చెతత్ర్ జీవుల్ చి సుటుట్ నంత దూతల్ ఎతిక్
టీఁవొజతా,జోచిమొకెమ్ సెరున్ సేడ కిచొచ్ మెన సంగ దేముడుక జొకరల్
మెలె,
12 “ఆమేన్!‡
మానుస్ల్ జోచి గవురుమ్ గాయితిసి, గవురుమ్,గాయ్నుమ్,
* 7:4 7:4 బయ్ బిల్ తె ‘ఇసాయేలులు’ మెలె, మాములుమ్ యూదుల్ చి రిసొ
‘ఇసాయేలులు’మెనుల, పడొత్ యూదుల్ నెంజిలసతె కోయేసుక నంపజతతి గే,జోవయింక
కి ‘అమ్ చ ఇసాయేలులు’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెకితయ్. జేఁక ఇనెన్
‘ఇసాయేలులు’ మెలె, పబుక నంపజలస మొతుత్ మ్ క టాలి జతయ్. ‘పుంజెక్ దొనిన్
విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్’ మెలి నంబర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పూరి జలిసి’, ‘మొతుత్ మ్
నంపజలసచి లెకక్ పూరి జలిసి’; టాలి జతయ్. † 7:11 7:11 4:6-8. ‡ 7:12
7:12 ఎబీబాస తెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల.
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జోచి దయచి రిసొ,మానుస్ల్ జోచి సరద్ సంగితిసి,
మరియాద దెకితిసి, సెకి అనెన్ అదికారుమ్ ఎతిక్
అమ్ చొ దేముడుక కలుగు జవుస్
కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్ జోక తవుస్!
ఆమేన్!”
మెన కేక్ గలల్.

ఒగగ్ర్ బాదల్ తె పబుచయ్ జలమానుస్ల్ జీనిల్సి
13 తెదొడి వెలెల్ల మానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ అంక పుసిలన్. “ఈంజేఁవ్

చొకిక్ల పాలల్ గలన తిలస కొనస్? కేనె తెంతొ జా అసిత్?” 14జాకయ్
కిచొచ్ మెలయ్ మెలె, “బాబు, తుయి జానిస్” మెలయ్, చి జేఁవ్,
“ఒగగ్ర్ అలల్ర్ జంక తిలి జా వెలిల్ బాదతె తెంతొ జీన అయ్ లస.
ఈంజేఁవ్,మెండపిలల్చిలొఁయితెజోవయించపాలల్కేడనచొకు కెరస
అసిత్. 15జాకయ్,
జేఁవ్ దేముడుచి సింగాసనుమ్ చిమొకెమ్ అసిత్, చి
రాతిమెదెద్నె జోచి దేవులుమ్ తెజోచి సేవ కెరె తతత్తి.
అనెన్, సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొజోవయింక జోతె రక రక,
జేఁవ్ కిచొచ్ అలల్ర్ నే జతి రితి జోచి నీడతె డంకెదె,
16జోవయింకఅపెప్తెంతొకెఁయఁక కిచూ కెరెనాయ్. తాన్కెరెనాయ్.
ఒపప్డ్ క సుకా గెతి నాయ్, కేనెచి ఒగగ్ర్ తాత్ లయెనాయ్.
17 కిచొచ్క మెలె, సింగాసనుమ్ చి నెడిమి తెంతొ
మెండపిలల్ జోవయింక గొవుడు జా రకెదె,
చి జీవ్ దెతపానివొ దెకవ పియడెదె.
అనెన్,జోవయించ అంకివొతె ఆఁసునొపూరిపుంచ గెలెదె.”
మెనజో వెలొల్ మానుస్ సంగిలన్.

8
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ చి ఆకర్ చిముదమెండపిలల్ కడిల్సి
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1మెండపిలల్ సతుత్ చి ముద కడిత్కయ్, రమారమి అర గంట ఎద
పరలోకుమ్ తె కిచొచ్ అవాడ్నాయ్. 2పడొత్ , దేముడుచిమొకెమ్ టీఁవొజ
తిల సతుత్ దూతల్ క దెకిలయ్. జోవయింక ఎకెక్క్ నపిప్ర్ మూరివొ
*దిల.

3తెదొడిఅనెన్కొల్ దూతజాకెర,బఙర్ చిగినన్ దెరనబలిదెతిటాన్ చి
పురె టీఁవొ జలన్. చి ‘పబుచయ్ జల మానుస్ల్ చ పారద్నల్ తెన్
బెదుస్’ మెన, సింగాసనుమ్ చి పురెతొచి బలి దెతి టాన్ చి జేఁవ్ చి
దుమొమ్ ఉడిడ్తి రిసొ జో దూత డయిక మెన, జోక ఒగగ్ర్ దూపుమ్
†దిల. 4 చి దేముడుచి మొకెమ్ పాఁవితి రితి, జోవయించయ్ జల
మానుస్ల్ చ పారద్నల్ తెన్ జా దూపుమ్ చి దుమొమ్ బెద, జో దూతచి
అతిత్ తెంతొ ఉడడ్ దేముడుచిమొకెమ్ గెలి.

5 తెదొడి జో దూత జా దూపుమ్ డయితి గినన్ దెరన, బలి దెతి
టాన్ చిఉపిప్ర్ చిఆగి ఇంగుడుల్ సగుమ్ఒతత్ బెరవ కెర, బూలోకుమ్ చి
ఉపిప్రి గల దిలన్, చిఉరుమ్ల్ కెరిల్,అవాడుల్ చి అవాడ్అయ్ లి, బిజిలి
మొలిక్లి, చి బూకంపుమ్ జలి.
సతుత్ నపిప్ర్ మూరివొతె ఏక్ చెతత్ర్ వరస్ తెన్ పుఙిలిసి

6 తెదొడి సతుత్ నపిప్ర్ మూరివొ దెరల్ సతుత్ జిన్ దూతల్ జేఁవ్
నపిప్ర్ మూరివొ పుఙుక తెయార్ జల. 7 తొలితొచొ దూత జోచి
నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి కిచొచ్ తెదొడి బార్ జలి మెలె, లొఁయి తెన్
కలొయ్ జలి కరపతల్ చి ఆగి సేడ, బుఁయెయ్ సూఁయి జలి, చి ఒండి
బూలోకుమ్ తెచి తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటపూరి డడడ్ గెలి, చి రూక్ చ
తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటపూరి డడడ్ గెల, చి చివవ్ర్ ఎతిక్ డడడ్ గెలి.

8 తెదొడి దొనిన్చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి వెలిల్
డొంగు జతి రితిసి, ఆగిక డడడ్ కెర, సముదుమ్ తె గలి జలి. 9అనెన్,
ఒండి సముదుమ్ చి తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట లొఁయి జాఁ గెలి.
* 8:2 8:2 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలన్ గే, మెండపిలల్ జలొ యేసు దిలన్
గే, కచిగె అతిత్ జోవయింక దొవడల్ గే, గని జేఁవ్ నపిప్రుల్ జోవయింక తంక కచితుమ్ ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్జా తయెదె. † 8:3 8:3 కో దిల గే నేనుమ్.



పకటన 8:10 xxi పకటన 9:1

సముదుమ్ తెచి జీవుల్ చ తినిన్ వాటల్ క ఏక్ వాట మొర గెల, చి
ఓడల్మొతుత్ మ్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటనాసెనుమ్జాఁ గెల.

10 తెదొడి తినిన్చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి
పరలోకుమ్తెంతొవెలొల్ సుకొక్ సేడ,వతిత్చి దీవులగిలి రితిజా,ఒండి
బూలోకుమ్ చ గడొడ్చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట గడొడ్ తె చి ఊటల్ తె
సేడల్న్. 11జో సుకొక్చి నావ్ ‘‡కోడు వాసెన’, చి ఒండి బూలోకుమ్ చ
పానివొక తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట కోడ్ జా గెల. జా కోడు తిలొ పాని
పిలి రిసొ, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్మొర గెల.

12తెదొడి చెతత్ర్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి పొదుద్ క
తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటక, జోనుచ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటక, చి
సుకక్ల్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటక దెబబ్ లయిలి. జోవయించి
ఉజిడి అందర్ జా గెలి. ఒండి మెదెద్న్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటక
పొదుద్ చిఉజిడిలగెనాయ్,చిఒండిరాతిచతినిన్వాటల్ తెఏక్వాటక
జోనుచి సుకక్ల్ చి ఉజిడి లగె నాయ్.

13 తెదొడి ఆఁవ్ అనెన్ దెకిలయ్, చి కిచొచ్ సూనల్య్ మెలె, పొదుద్
ఆగాసుమ్ చి మదెనె ఏక్ ఏక్ గిదుద్ ఉడిడ్తె తా గటిట్ఙ ఒరస్ దా కిచొచ్
మెన ఒరిస్తె తిలి మెలె, “అయొయ్! అయొయ్! అయొయ్! అనెన్క్ తినిన్
దూతల్ వరస్ తెన్ జోవయించ నపిప్ర్ మూరివొ అపెప్ పుఙుక తిలిస్ క
బూలోకుమ్ తె జితస ఎతిక్జిన్ క కెదిద్ కసుట్ మ్ కెదిద్ నసుట్ మ్!” మెన
సంగ గిదుద్ ఉడిడ్తె తిలన్.

9
పాఁచ్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలిసి

1 తెదొడి పాఁచ్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి కిచొచ్
దెకిలయ్మెలె,పరలోకుమ్తెంతొబూలోకుమ్ఎదఏక్సుకొక్ సేడల్న్,
‡ 8:11 8:11 జా సుకొక్క మాచిపతి మెన నావ్. జాచి అరుద్ మ్ విసుస్మ్ అనెన్ కోడు కి
అసెస్. మానుస్ల్ కో కయ్ లెమొర గెచుచ్ల.
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చి జో సుకొక్ జతొసొక ఏక్ తాలుమ్ *దిల. మటుట్ నెంజిలి దిగిలి
గొయితె సేడిత్ వాట్ ఉగిడిత్ తాలుమ్. 2మటుట్ నెంజిలి జా గొయితె సేడిత్
వాట్ ఉగిడల్న్, తెదొడి వెలిల్ జా గొయి తెంతొ వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి రితిచి
ఆగిచి దుమొమ్ బార్ జలన్, చి జా గొయి తెంతొ బార్ జతి దుమొమ్క
పొదుద్ కి ఆగాసుమ్ కి గాందు డంకిలి రితి జా అందర్ జల. 3 పడొత్ ,
జా దుమొమ్ తెంతొ చిటక్ల్ బూలోకుమ్ తె బార్ జా బెరల్, చి విసుస్మ్
కురుడ్ చి ఎదిలి సెకి జోవయింక †దిల. 4జోవయింక కిచొచ్ ఆడ దిలి
మెలె, బుఁయెయ్చి చివవ్ర్ గే కిచొచ్ మొకక్ల్ గే, కేన్ రూకుక గే పాడ్
కెరుక జయెనాయ్. గని, కేన్మానుస్ల్ క దేముడుచి ముద జోచి నిరెడ్
తయెనాయ్ గే, జోకయ్ సిచచ్ కెరుక. 5పాఁచ్ జొనొన్ ఎద జోవయింక
సిచచ్చ నొపుప్ల్ కెరుక మెన జేఁవ్ చిటక్ల్ క సెలవ్ తిలి. గని కకక్
మారుక సెలవ్ నాయ్. జేఁవ్ నొపిప్ దెతిసి కీసిచి మెలె, మానుస్క
విసుస్మ్ కురుడ్ చపిప్ల్ లె కీసి నొపిప్ కెరెదె గే, తెదిద్ నొపిప్ జల. 6జా
పొదులె కీసి తయెదె మెలె, ‘మొరున్ జెవుస్’ మెన మానుస్ల్ కోర్ ప
జవుల, గని మొరుక నెతిరి. మొరుక ఆసయి జవుల, గని మొరున్
జోవయింక కొంకడ ఉటట్ నిగెదె.

7 డీసుక జలె, జేఁవ్ చిటక్ల్ కీస తిల మెలె, యుదుద్ మ్ క తెయార్
జల గోడల్ చ రిత తిల. జోవయించ బోడిలె బఙర్ చ కిరీటల్ రిత
తిల. జోవయించ మొకొమ్ లు మానుస్ల్ చ మొకొమ్ లు రిత తిల.
8జోవయించ రోమల్ తెర్ బోదల్ చి సెండిచి రితి, జోవయించ దంతొ
సింవుమ్ లుచి దంతొ రిత తిల. 9 ఇనుము డొలుల్ రిత డీసత్ పొరల్
జోవయించి చామ్ తె తవుల, చి ఉడిడ్లె జోవయించ రెపప్ల్ కదుల్
జతి అవాడ్ కీసిమెలె, గోడలు జమానుల్ చి రదుమ్ కడనయుదుద్ మ్ తె

* 9:1 9:1జాతాలల్దేముడుసొంతజోసుకొక్ జతొసొకదిలన్ గేమెండపిలల్ జలొయేసు
దిలన్గే కచిగెఅతిత్ జోవయింకదావడల్ గే, గనిజాజరుగ్ జంక ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు
కచితుమ్ సెలవ్ దా తిలన్, నెంజిలె జరుగ్ జతి నాయ్. † 9:3 9:3జాతాలల్ దేముడు
సొంత జో సుకొక్ జతొసొక దిలన్ గే మెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే కచిగె అతిత్ జోవయింక
దావడల్ గే, గని జా జరుగ్ జంక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కచితుమ్ సెలవ్ దా తిలన్,
నెంజిలె జరుగ్ జతి నాయ్.
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నిగ గెతి రితి అవాడ్ జతె తవుల. 10జోవయించ తోకల్ కీస మెలె,
విసుస్మ్ కురుడ్ చి తోకల్ చి రితి బూసుల. జోవయించ తోకల్ తె పాఁచ్
జొనొన్ ఎద మానుస్ల్ క నొపిప్ దెతి సెకి తయెదె. 11 జోవయించి
ఉపిప్ర్ చొ రానొ కొనొస్ జయెదె మెలె, మటుట్ నెంజిలి గొయి రకితొ
దూత. ఎబీ బాస తెన్ జో దూతచి నావ్ ‘అబదొద్ ను’, చి జా నావ్ క
అరుద్ మ్ ‘నాసెనుమ్కెరొసొ’. గీకుబాసతెన్జానావ్ ‘అపొలుల్ యోను’
మెనుల. 12జా సిచచ్చి గండిమ్ తొలితొ చి. ఒతత్ తెంతొ దస సిచచ్ల్
అనెన్ దొనిన్ జరుగ్ జంక జయెదె.
సొవువ్చొ దూత జోవయించి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలిసి

13 తెదొడి సొవువ్చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి
దేముడుచి మొకెమ్చి బలి దెతి బఙార్ టాన్ చ చెతత్ర్ కొముమ్ల్ తెంతొ
ఏక్అవాడ్అయ్ లిసిసూనల్య్. 14జాఅవాడ్సొవువ్చినపిప్ర్ మూరి
దెరితొఈంజొ దూతక, “యూఫటీసుమెలి వెలిల్ గడెడ్ బంద తిల చెతత్ర్
దూతల్ క విడద్ల్ కెరు” మెన జా అవాడ్ సంగిలన్. 15జాకయ్ జేఁవ్
చెతత్ర్ దూతల్ క బందిలిసి ఈంజొ దూత డీసిలన్. జేఁవ్ జయియ్
గడియ, జయియ్ దీసి, జయియ్ జొనిన్, జయియ్ వెరిస్ విడద్ల్ జా ఒండి
లోకుమ్ చ పెజల్ క తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట జిన్ క మారి రిసొ రకితి
రితి తెయార్ జా తిల. 16 జేఁవ్ దూతల్ చి తెడి జా సిచచ్ జరుగ్ కెర
గోడల్ తె వెగిల సయ్ నుయ్ములు కెతిత్జిన్ జవుల మెలె, విసెస్క్ కోటుల్
జీన,జాలెకక్ ఆఁవ్ సూనల్య్.

17 జలె, జా డీసిల్ సివన్తె జేఁవ్ సయ్ నుయ్మ్ వెగిల గోడలు అంక
కీస డీసిల మెలె, జోవయింతె వెగిలసక గుండె ఆగి రంగు, నీలిమ్
రంగు చి ఎడిద్ రంగు బెదిల. ఎకెక్క్ డాలు జత రిత ఇనుము సొకక్ల్
గలన తిల, చి జేఁవ్ గోడల్ చ బోడివొ కీస తిల మెలె, సింవుమ్ లుచ
బోడివొ రిత డీసిల, చిజోవయించిచోండి తెంతొ ఆగి, దుమొమ్, చి ఎడిద్
రితి దుమొమ్ బార్ జతె తిల. 18జోవయించి చోండి తెంతొ బార్ జతి
ఆగి, దుమొమ్, ఎడిద్ దుమొమ్ బార్ జతె తిలిస్ క ఒండి బూలోకుమ్ చ
మానుస్ల్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటజిన్ మొరల్. 19 కిచొచ్క మెలె,
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జేఁవ్ గోడలు అలల్ర్ కెరి సెకి కిచొచ్తె మెలె, జోవయించి చోండితె చి
జోవయించ తోకల్ తె తిల. జోవయించ తోకల్ కీస మెలె, అయివొచ
రిత జా బోడివొ తెన్ తవుల, చి జోవయించ తోకల్ కయ్ మానుస్ల్ క
గాయిమ్ కెరుల.

20జలె, జా డీసిలిస్ తె అనెన్ కిచొచ్ జలి మెలె, ఈంజేఁవ్ సిచచ్ల్ నే
మారల్ సేంసిల మానుస్ల్ కీసి జల మెలె, జేఁవ్ కెర కమొక విసారుమ్
జతి నాయ్, ములితి నాయ్, చి బూతల్ క, చి బఙర్ క, వెండిక,
కంచుక, పతుత్ ర్ క, దారుక తెయార్ కెరల్ బొమమ్ల్ క జొకరుక ములితి
నాయ్. దసస్ బొమమ్ల్ దెకుక గే సూనుక గే ఇండుక గే నెతిరెల్ కి.
21అనెన్, జేఁవ్మానుస్ల్ కెరల్ హతయ్లు, మెంగుర్ కమొమ్, లంజెకమొ,
చోర్ కమొక, విసారుమ్ జతినాయ్,ములితినాయ్.

10
ఒగగ్ర్ సతుత్ చొ అనెన్క్ దూత

1పడొత్ , ఒగగ్ర్ సతుత్ చొ అనెన్క్ దూత పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెంక
దెకిలయ్. జోమబుబ్ గలనిల్ రితి జా, మబుబ్చి తెడి తా, జోచి బోడిచి
ఉపిప్రి పచచ్న వయ్ డూరుమ్ రంగుచి దూని లగిల్ రితి జా, జోచి
మొకొమ్ పొదుద్ చి రితి ఉజిడి తా, జోచ చటొట్ ఆగి రిత తంబల్ రిత
తా. 2ఏక్ ఇదిలిస్ పుసత్కుమ్ జోచి అతిత్ తిలి. అగెగ్ సుటుట్ ప జా తిలి,
గని అపెప్ ఉగిడ్ జా అసెస్. జలె, జోచొ ఉజిల్ చాటు సముదుమ్ తె
తిఁయ, డెబి చాటు బుఁయెయ్ తిఁయ సుఁద, 3 సింవుమ్ చి అవాడ్
రితి గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, ఒరిస్లన్. ఒరిస్తికయ్, సతుత్ ఉరుమ్ల్ కెర
జబాబ్ దిల. 4సతుత్ ఉరుమ్ల్ కెరికయ్,ఆఁవ్ జేఁవ్ సంగిలిసి రెగిడత్య్,
గని పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లి ఏక్ అవాడ్ సూనల్య్. అంక కిచొచ్
సంగిలన్ మెలె, “జేఁవ్ సతుత్ ఉరుమ్ల్ సంగితిసి గుటుట్ తతి రితి కెరు,
రెగుడ్ నాయ్”మెన ఆడ దిలన్.

5తెదొడి సముదుమ్ తె బుఁయెయ్ టీఁవొజ, ఆఁవ్ దెకిలొ దూత జోచొ
ఉజిల్ ఆతు పరలోకుమ్ పకక్ ఉకుక్ల. 6 “కెఁయఁక తెఁయఁక నే
పిటెత్ జితొ, పరలోకుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్, బూలోకుమ్ చి ఒతత్
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తిలిసి ఎతిక్, అనెన్ సముదుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్ జెరుమ్న్ కెరొల్సొ
సాచి”మెనఒటుట్ గలన, కిచొచ్సాడుప కెరల్న్మెలె, “సమయుమ్జా
అయ్ లి. అనెన్ వాయిద కెరుక నెంజె. 7 గని, సతుత్ దూతల్ తె ఆకర్ చొ
దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙుక తిల దినాల్ క, దేముడు జోచ సేవ
కెరస జల, జోచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ క సంగిలి రితి, జోచి గుటుట్
తిలిసి నెరవెరుస్ప జంక అసెస్” మెన జో దూత ఒటుట్ గలన సాడుప
కెరల్న్.

8 ఆఁవ్ అగెగ్ సూనిల్ పరలోకుమ్ తెంతొ చి అవాడ్ అంక అనెన్
సంగిలిసి కిచొచ్ సూనల్య్ మెలె, “అలెల్, తుయి గో! చి సముదుమ్ తె
బుఁయెయ్ టీఁవొజ దూతచి అతిత్ తిలి పుసత్కుమ్ నఙు” మెలన్.
9 జో దూతతె ఆఁవ్ గెచచ్, “అంక జా ఇదిలిస్ పుసత్కుమ్ దె” మెన
సంగిలయ్, చి జో అంక, “నఙన *కా, ఈంజ తుచి పెటిట్ తుక కోడు
జయెదె, గని తుచి చోండితె ఒండల్ తేల్ చి రితి తియనయ్తయెదె.”
మెలన్. 10జాకయ్ జా ఇదిలిస్ పుసత్కుమ్ జో దూతచి అతిత్ తెంతొ
నఙన కయ్ లయ్. అంచి చోండితె ఒండల్ తేల్ చి రితి తియన తిలి,
గని, జా కతికయ్, అంచి పెటిట్ కోడు జలి. 11తెదొడి అంక ఆడ దిలిసి
కిచొచ్ మెలె, “ఒగగ్ర్ పెజల్ చి రిసొ, ఒగగ్ర్ రాజిమ్ లుచి రిసొ, ఒగగ్ర్
బాసల్ చి రిసొ, ఒగగ్ర్ రానల్ చి రిసొ ఆఁవ్ తుక అనెన్ దెకయ్ తిసి రెగడ్
మానుస్ల్ క జానవుక”మెన అంక ఆడ అయ్ లి.

11
దొగుల సాచుల్

1తెదొడి కటట్డిత్ ఏక్ డండొ అంక *దిల, చి అంక కిచొచ్ ఆడ అయ్ లి

* 10:9 10:9యెహెజేక్లు 3:1-3. * 11:1 11:1 ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు
దిలన్ గే మెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే అనెన్ కచిగె అతిత్ జోవయింక దావడల్ గే, గని ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుచిసెలవ్నెంజిలె,జోవయింకదొరుక్ జతినాయ్. 3నంబర్కోడుక
దెకిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు, నెంజిలె మెండపిలల్ జలొయేసు లటట్బ్ తయ్మెన
ఉచరుక జయెదె. గని గీకు బాస తెన్ ఈంజ ‘డీసయ్ లిసి’ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె
ఆడ దిలొసొక ‘దూత’మెన. నంబర్ కోడుతె అసెస్. సగుమ్ తె దసిస్ సంగె నాయ్.
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మెలె, “ఉటట్ , దేముడుచి గుడిచి బలి దెతి టాన్ చి ఒతత్ బకి కెరసక
కటట్డ దెకు. 2 గని దేముడుచి గుడి ఒతత్ల్ తొచి బయ్ లెచి డరుడ్ క
నే కటట్డతె ములు. కిచొచ్క మెలె, దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ చి అతిత్
జా టాన్ అపెప్చి మటుట్ క తంక సెలవ్ అసెస్. †దొనిన్ విసొస్ దొనిన్
జొనొన్పూరిఈంజ సుదిద్ జలి పటున్మ్ జేఁవ్ సుఁద గెల అలల్ర్ కెరుల.
3 అనెన్, ‡బార పుంజొ తినిన్ విసొస్ పొదులు అంచ దొగుల సాచులు
§బసత్బటట్ల్ గలన అంచ కబురుల్ సాడుప కెరుక మెన సెకి దెయిందె”
మెన అంక ఆడ అయ్ లి.

4 ఈంజేఁవ్ దొగుల సాచుల్ కొనస్ జవుల మెలె, బూలోకుమ్
ఏలుప కెరొ పబుచి మొకెమ్ టీఁవొజ తిల, దొనిన్ ఒలీవ రూకుల్ చి దొనిన్
దీవుకంబల్, మెన *టాలి జయెదె. 5 అనెన్, కో ఇనెన్యింక కిచొచ్
అలల్ర్ కెరుల గే, ఇనెన్యించి చోండి తెంతొ ఆగి బార్ జా, ఇనెన్యింక
విరోదుమ్ జలసక లయగెలెదె. కోఈంజేఁవ్ దొగులక అలల్ర్ కెరుల గే,
జేఁవ్ ఇసిమొరుకయ్. 6ఈంజేఁవ్ దొగుల సాచుల్ క అనెన్ కిచొచ్ సెకి
మెలె, దేముడుచ కబురుల్ ఈంజేఁవ్ సంగితె ఎద పాని †నే పెటెత్ రితి
అడుడ్ కెరుక. పడొత్ అనెన్, ‡లొఁయి జతి రితి పానివొకమారుస్ప కెరుక,
చి కెతిత్ సుటుల్ ఇనెన్యింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లె, ఎతిక్ రగుమ్, అలల్ర్ క
బూలోకుమ్ చక సిచచ్ల్ కెరుక సెకి అసెస్.

7 పడొత్ , ఇనెన్యించి సాచి సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , మటుట్ నెంజిలి జా
వెలిల్ గొయి తెంతొ వెగ జెతొ జంతు ఇనెన్యించి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెర
జీన కెర, ఇనెన్యింకమారెదె. 8పబుక సిలువతె టీఁవొ కెరమారిల్ వెలిల్
పటున్మ్ తెఇనెన్యించపీనుమ్ లు సేడతవుల. జాపటున్మ్ కటాలిక
† 11:2 11:2 దొనిన్ కి రమారమి తినిన్ నర వెరుస్ల్ జయెదె. ‡ 11:3 11:3 దొనిన్ కి
రమారమితినిన్ నరవెరుస్ల్జయెదె. § 11:3 11:3 కిచొచ్ గురు దెకవుకమెనయూదుల్
తెన్బసత్బటట్ల్ గలవబులులమెలె,జోవయించిపెటిట్చిదుకుమ్దెకవుక. * 11:4 11:4
జెకరాయ్ 4 అదయ్యిమ్ తె ఇసిటాలి అసెస్. † 11:6 11:6 ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ దసిస్ కెర
తిలన్. రానల్మొదొల్ పుసత్కుమ్ 17:1. ‡ 11:6 11:6మోసేపూరుగ్ మ్ చొ దసిస్ కెర
తిలన్. నిరగ్మకాండుమ్ 7:14-18.
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§‘సొదొమ’ చి ‘ఐగుపు’ మెన సంగుక జయెదె. 9తినిన్ నర పొదుల్
పూరి ఎతిక్ పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్ బాస తెంతొ,
ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొచ మానుస్ల్ ఇనెన్యించ పీనుమ్ లుక దెక దెక,
ఇనెన్యింక మెసెన్ రోవుక సెలవ్ నే దెతి. 10ఈంజేఁవ్ దొగుల సాచుల్
సంగ తిల కబురుల్ , ఈంజేఁవ్ కెరల్ కమొ బూలోకుమ్ తె జేఁవ్ జితసక
అలల్ర్ కెరిల్ రిసొ; లాజ్ కెరయ్ లి రిసొ, బూలోకుమ్ తె జితస ఈంజేఁవ్
మొరిల్స్ చి రిసొవెరి సరద్ జా, సరద్ కెరన,జోవయించి వెరి సరద్చి గురుక
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ బవుమానల్ దెతె తవుల.

11 జలె, జేఁవ్ తినిన్ నర పొదుల్ గెలె, దేముడు పుఙిలి ఆతమ్
ఈంజేఁవ్ సాచుల్ చి పెటిట్ పెస జియడల్న్, చి ఉటట్ సోగ టీఁవొ జల,
చి ఇనెన్యింక దెకిలస పూరి బియఁ గెల. 12 తెదొడి, ఈంజేఁవ్
జీవ్ జల సాచుల్ పరలోకుమ్ తెంతొ చి ఏక్ అవాడ్ సూనల్. కిచొచ్
మెన జా అవాడ్ సంగిలన్ మెలె, “ఇతత్ల్ వెగ జా!” మెలన్, చి
ఇనెన్యింక విరోదుమ్ జలసచిమొకెమ్ మబుబ్ తెన్ పరలోకుమ్ తె వెగ
గెల. 13 జయియ్ గడియయ్ వెలిల్ బూకంపుమ్ జలి. జా పటున్మ్ చ
దెసుస్ వాటల్ తె ఏక్ వాట నాసెనుమ్ జా గెలి. జా బూకంపుమ్ తె
సతుత్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్మొర గెల. సేంసిలమానుస్ల్ బియఁ కెర,
పరలోకుమ్ తె తిలొ దేముడుక గవురుమ్ దిల.

14 సిచచ్ల్ చ గండిమ్ లు, కసుట్ మ్ లు ఇనెన్తెన్ దొనిన్ జా గెలి.
మొతుత్ మ్ తినిన్ సిచచ్ల్ జతి రితి అనెన్క్ దసిస్ సిచచ్ కచితుమ్ జరుగ్
జంక అసెస్.
సతుత్ జిన్ దూతల్ తె ఆకర్ చొజోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలిసి

15 సతుత్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి కిచొచ్ జలి
మెలె, పరలోకుమ్ తె గటిట్ఙ అవాడ్ చ అవాడుల్ కిచొచ్ మెల మెలె,
“బూలోకుమ్ చి రాజిమ్ అమ్ చొ పబుచి చి జోచొ కీసుత్ పుతుత్ స్ చి
§ 11:8 11:8 సొదొమ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ చి ఐగుపు దేసిమ్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చి జోవయించమానుస్ల్ కపూరుగ్ మ్ విరోదుమ్ కెర తిల. దసిస్,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ యేసుక విరోదుమ్ కెర మారల్, చి ఈంజేఁవ్ సాచుల్ చ
పీనుమ్ లు ఒతత్య్ సేడల్.
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రాజిమ్జామారుస్ప జా అసెస్. కెఁయఁక తెఁయఁక జో ఏలుప కెరెదె”
మెన సంగిల. 16తెదొడి దేముడుచి పురెతొ జోచ సిఙాసనల్ తె వెసిత
విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్లమానుస్ల్ దేముడుచిమొకెమ్ సెరున్ సేడ, జోక
కిచొచ్ మెన బకి కెరల్ మెలె,
17“ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్తిలొఎతిక్క ఏలుప కెరొ దేముడు పబువ,
తుయిఅపెప్ తతొసొ, అగెగ్ తెంతొ తిలొసొ,
తుయి తుచి సెకి అదికారుమ్ దెరన, ఏలుప కెరుక దెర అసిస్సి మెన,
తుక అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్.
18తుక నేనల్ మానుస్ల్మొతుత్ మ్ తుచి ఉపిప్రి కోపుమ్ దెకయ్ ల,
గని తుచి కోపుమ్తుయి దెకవ జోవయింక సిచచ్ కెరల్ది.
మొరల్సక పరిచచ్ కెర తుచ సేవ కెరస జల తుచ కబురుల్ సంగితసక
చి తుచ సొంత జల అనెన్మానుస్ల్ క, తుక బిత ఎతిక్జిన్ క,
జేఁవ్ బాల వెలొల్ జలె కి,జోవయింక బవుమానుమ్ దెంక,
పడొత్ బూలోకుమ్ చక నాసెనుమ్ కెరసక నాసెనుమ్ కెరుక మెన,
సమయుమ్జాఅయ్ లి.”
మెనజో దేముడుచిమొకెమ్ ఒపప్నల్.

19తెదొడి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి గుడిచి కెవిడ్ ఉగిడ్ జలి, చి జోచి
జా దేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి గదితెజోచి నే పిటిత్ పమానుమ్ చి
గురుచి *పెటె డీసిలి. అనెన్, బిజిలి మొలిక్లి, అవాడుల్ అయ్ లి,
ఉరుమ్ల్ కెరిల్, చి బూకంపుమ్ కెరిల్, చి వెలెల్ల కరపతల్ పెటల్ .

12
తేర్ బోదచి వెలిల్ అయిచిటాలి

* 11:19 11:19 తెదొడ్ క ఎద, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడితె జా పెటె తిలి
తెడిక తెడిచి గదితె ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, గని అనెన్ కోయినాయ్గెచుచ్క జయెదె, అనెన్
వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ జో ఒతత్ పెసుక జయెదె. ఇనెన్ సంగిల్ రితిజా పెటె డీసిలె, కిచొచ్ అరుద్ మ్
తయెదెమెలె,జాడీసిలి తెంతొ ఎతిక్జిన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గవురుమ్,జో
కీసొ అసెస్ గే,పూరి దెకుక జయెదె.
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1 తెదొడి ఆచారిమ్ చి వెలిల్ ఏక్ గురు ఆగాసుమ్ తె డీసిలన్. కిచొచ్
మెలె, పాలుమ్ మెలి రితి పొదుద్ గలనిల్ రితి జలి తేర్ బోద. జాచి
చటెట్ జోను, జాచి బోడి *బార సుకక్ల్ తిలి కిరీటుమ్. 2జా అంగి
జా తిలి, చి జాచి కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి నొపుప్ల్ క, లడెస్ జంక మెన,
ఒరిస్తె తిలి. 3 తెదొడి, ఆగాసుమ్ తె అనెన్క్ వెలిల్ గురు డీసిలి. ఆదె!
వెలొల్ అయి రితొ ఆగి రితొ ఎరన జంతు. జోక సతుత్ బోడియొ చి
దెసుస్ కొముమ్ల్, చి జోచ సతుత్ బోడివోతె †సతుత్ కిరీటల్ తిల. 4జోచి
తోక తెన్ ఆగాసుమ్ చ సుకక్ల్మొతుత్ మ్ చతినిన్వాటల్ తె ఏక్వాటక
కడ, బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి సేడవ దిలన్. తెదొడి, జా తేర్ బోద లడెస్
జతికయ్, జా లడెస్ జతొ బోదక గీడ గెలుక మెన ఉచర, జాచి పురె
జో వెలొల్ అయి టీఁవొజ తిలన్. 5 జలె, జా పూతుత్ క లడెస్ జలి.
కీసొపూతుత్ మెలె, గవురుమ్ చిఇనుముడండొ రితిసి దెరన దేముడుక
నేనల్ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క ఏలుప కెరుక దిలొసొ. గని జో అయితె
దెరున్ నే సేడెత్ జో బోద దేముడుతె జోచి సింగాసనుమ్ తె ఉకిక్ల్ జలొ.
6బయిలు దేసిమిజాతేర్ బోదఉటట్ నిగిలి. ఒతత్ ‘జాక’మెనదేముడు
ఏక్ టాన్ తెయార్ కెర తిలన్. ఏక్ ‡వెయి దొనిన్ పుంజొ అరవయ్
పొదుల్ ఒతత్ జా కంక జింక అసెస్.
సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెర జీనిల్సి

* 12:1 12:1 యూదుల్ తె బార సెకుమ్ లు తిల, గెద. యూదుల్ క ‘ఇసాయేలులు’
మెనుల కి, పడొత్ యేసుక నంపజలసక ‘అమ్ చ సతిత్మ్ చ ఇసాయేలులు’ మెన ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుదెకితయ్,జేఁవ్యూదుల్జలెకినేజలెకి. జేఁకజేఁవ్బారసుకక్ల్
తిలి కిరీటుమ్ క ‘పబుచయ్ జలస మొతుత్ మ్’ మెన అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. యూదుల్
తెంతొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెరిమ్లొ. సయ్ తాన్ జోవయింక అలల్ర్ కెరొల్ , గని జీనె నాయ్.
జా తేర్ బోదక ఏక్ రగుమ్ ఉచరెల్, ‘యేసుచి అయయ్సి మరియ’ మెన ఉచరుక జయెదె. గని
అనెన్క్ రగుమ్ ఉచరెల్, నంపజలస మొతుత్ మ్ చి ఆతమ్ సంగుమ్ మెనుక జయెదె. జా ఆతమ్
సంగుమ్ చబోదల్జలకీసుత్ చబావుడుల్ జలనంపజలసక కిసయ్ తాన్అలల్ర్ కెరయ్, 12:17,
గని ఆకర్ క జీనె నాయ్. 12:12 దెక. † 12:3 12:3 సతుత్ బోడివొ, దెసుస్ కొముమ్ల్, చి
సతుత్ కిరీటల్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, అపెప్చి మటుట్ క జో బూలోకుమ్ తె ఏలుప కెరుక పూరి
అదికారుమ్ తిలిసి. పడొత్ క ఓడుప జయెదె, గెద. సతుత్ నంబర్ క ‘పూరి’ మెలిస్ చి అరుద్ మ్,
గెద. ‡ 12:6 12:6మెలె, తినిన్ నర వెరుస్ల్.
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7 తెదొడి పరలోకుమ్ తె యుదుద్ మ్ జలి. ఒతత్ మికాయేలు మెలొ
వెలొల్ దూత ఎకిక్లొ, జోచి తెడిచ దూతల్ తెన్, జో వెలొల్ అయి
రితొసొచి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరల్. జో అయిచి జాచి తెడిచ దూతల్
కి యుదుద్ మ్ కెరల్. 8 గని ఓడుప జల, చి ఒతత్ తెంతొ పరలోకుమ్ తె
జోక అనెన్ టాన్ నాయ్. 9 జో వెలొల్ అయి, జో పూరుగ్ మ్ చొ
అయి;జోక ‘సయ్ తాన్’మెనుల, ఒండిలోకుమ్ చకమోసిమ్ కెరొల్సొ,
బూలోకుమ్ తెజేడసేడ గెలొ,చిజోతెన్,జోచదూతల్ఎటొట్ జేడ సేడ
గెల.

సయ్ తాన్ ఓడుప జలిసి
10 తెదొడి పరలోకుమ్ తెచి గటిట్ఙ ఏక్ వెలిల్ అవాడ్ సూనల్య్.

కిచొచ్ మెలి మెలె, “అమ్ చొ దేముడు దెతి రచచ్న, జోచి సెకి,
జోచి రాజిమ్, పడొత్ జోచొ కీసుత్ చి అదికారుమ్, అపెప్ నెరవెరుస్ప జా
పాఁవ జా అసెస్. కిచొచ్క మెలె, అమ్ చ బావుడుల్ క నిందల్ సంగితె
తిలొసొ ఎటొట్ జేడ సేడ అసెస్. అగెగ్ అమ్ చ బావుడుల్ క రోజుక
రాతి మెదెద్నె దేముడుచి మొకెమ్ జో నిందల్ సంగితె తిలొ. 11 గని
జేఁవ్ అపెప్ మెండపిలల్చి సూఁయి జలి §లొఁయిచి సెకిక, పడొత్ జేఁవ్
సాచి సంగిలిస్ చి నిదానుమ్ క, జేఁవ్ దొనిన్చి రిసొ, జో సయ్ తాన్ చి
ఉపిప్రి జేఁవ్ జీన అసిత్. ‘జేఁవ్ సాచి సంగిలిస్ చి నిదానుమ్’ మెలె,
జోవయించిసొంత జీవుక విలువ నే దెకన్ తె, జామెండపిలల్చి నావ్ క
విలువ దెక, జోచి రిసొచి సాచి జేఁవ్ సంగిలి రిసొ మానుస్ల్ మొరల్.
12జలె, సయ్ తానుక జీన అసిత్. జాకయ్, ఓ పరలోకుమ్, ఒతత్ జితస
ఎతిక్జిని, సరద్సంతోసుమ్ జా! గని, ఓ బూలోకుమ్, ఓ సముదుమ్,
అయొయ్! తుమ్ క ఒగగ్ర్ కసుట్ మ్ నసుట్ మ్! కిచొచ్క మెలె, సయ్ తాన్
ఒగగ్ర్ కోపుమ్తెన్తుమ్ తెఉతజాఅసెస్. జోచిఒగగ్ర్ కోపుమ్కిచొచ్క
మెలె,జోకఅపెప్ఒగగ్ర్ సమయుమ్సేంసెనాయ్మెనజోజానఅసెస్!”
మెన పరలోకుమ్ చిజా అవాడ్ సంగిలి.
§ 12:11 12:11మెలె,జోఅరిప్తుమ్ జలిస్ చి సెకిక.
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13 ‘అంక ఒగగ్ర్ సమయుమ్నాయ్’మెనజో వెలొల్ అయి దెక కెర,
జో మునుస్బోదక లడెస్ జలి జా తేర్ బోదక చజ అలల్ర్ కెరుక మెన
గెలన్. 14 గని జా తేర్ బోదక దేముడు వెలిల్ గిదుద్ రానొచ దొనిన్ రెపప్ల్
దిలన్. జాఅయితెజాదెరున్ నే సేడెత్ బయిలు దేసిమిజాఉడడ్ గెచుచ్క
మెన, జా దొనిన్ రెపప్ల్ దిలన్. జా కేనె ఉడడ్ గెచుచ్క మెలె, *తినిన్
వెరుస్ల్ నర కతె జితె చెంగిల్ తంక తిలిటాన్ తెజాఉడడ్ గెచుచ్క.

15జలె, ‘బూరుమ్జాక గుడడ్ దెర గెసుస్’మెన,జాతేర్ బోదచి పటిట్
జో అయిజోచి చోండి తెంతొ గాడు రితి పాని సువ దిలన్. 16 గని జా
తేర్ బోదక బుఁయితోడుతాజాచిచోండిపాడ,జోచిచోండితెంతొవెలొల్
జో అయి సువ దిలి గాడుక బుఁయి గీడ గెలి.

17 తెదొడి జో వెలొల్ అయి జా తేర్ బోదచి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ కోపుమ్
జా, జాచ అనెన్ బోదల్ చి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరుక మెన ఉటట్ గెలన్.
దేముడుచ కొడొ నిదానుమ్ ఇండ యేసుచి రిసొ సాచి జతసయ్ చి
ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెరుక మెన గెలన్.
సముదుమ్ తెంతొ సయ్ తాన్ చి సేవ కెరొ వెరి జంతు బార్ జలిసి

18 తెదొడి సముదుమ్ చి ఒడుడ్ చి ఇసక్తె జో వెలొల్ అయి టీఁవొ
జలన్.

13
1తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, సముదుమ్ తెంతొ ఏక్ వెరి జంతు

బార్ జతె తిలసిసి దెకిలయ్. జోక దెసుస్ కొముమ్ల్ చి సతుత్ బోడివొ.
జోచ ఎకెక్క్ కొముమ్ల్ తె ఎకెక్క్ కిరీటల్, చి జోచి ఎతిక్ బోడివోతె
దేముడుక దూసుప కెరి ఏక్నావోల్తిల. 2ఆఁవ్ దెకిలెజోజంతు కీసొ
డీసిలొ మెలె, డురొక్ వాగు రగుకమ్, చి జోచ చటొట్ వెలుగుచ చటొట్
రిత, జోచిమూతి సింవుమ్ చిమూతిచి రితి తిల. జో జంతుకయ్జో
వెలొల్ అయి జోచి సెకి, జోచి సిఙాసనుమ్, ఒగగ్ర్ అదికారుమ్ దిలన్.
3జో జంతుచి సతుత్ బోడివోతె ఏక్ బోడిమొరి రితి గాయిమ్జా తిలి

* 12:14 12:14 “ఏక్ కాలుమ్, దొనిన్ కాలుమ్ లు చి ఏక్ అర కాలుమ్”మెన రెగడ్ అసెస్.
తినిన్ నర వెరుస్ల్ చి అరుద్ మ్ జా కోడుక తయెదె. 11:2 దెక.
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రితి తిలి. గనిమొరిజాగాయిమ్అనెన్ చెంగిల్జాతిలి,చిఆచారిమ్
జా ఒండి బూలోకుమ్ చమానుస్ల్ జో జంతుచి పటిట్ గెతె తిల. 4జో
వెలొల్ అయి జోచి అదికారుమ్ జో జంతుక దిలి రిసొ, మానుస్ల్ జో
అయిక గవురుమ్ కెర జొకరె తిల. “జో జంతుచొ రితొ కోయినాయ్.
జో జంతుతె యుదుద్ మ్ కెర జోచి ఉపిప్రి కో జీనుక నెతిరి” మెన
జంతుక గవురుమ్ కెర జొకరె తిల.

5 జో జంతుక కీసి చోండి తిలి మెలె, గవురుమ్ సంగన్ త కొడొ,
దేముడుక దూసుప కెర కొడొ సంగితి చోండి తిలి. *దొనిన్ విసొ దొనిన్
జొనొన్ జో ఏలుప కెరి రితి జోక సెలవ్ తిలన్. 6 దేముడుక, చి జోచి
నావ్ క, చి జోచి టాన్ క దూసుప కెర కెర చోండి పుటట్య్ తె తిలన్.
దేముడుచి టాన్ మెలె, జోచి పరలోకుమ్ తె జితస. 7 పడొత్ అనెన్,
జోక కిచొచ్ సెలవ్ తిలి మెలె, యేసు పబుచయ్ జల మానుస్ల్ చి
ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెర జీనుక మెన సెలవ్ తిలి. జా పొది ఎతిక్
సెకుమ్ చి ఉపిప్రి, ఎతిక్ పెజల్ చి ఉపిప్రి, ఎతిక్ బాసల్ చి ఉపిప్రి,
ఎతిక్ రాజిమ్ చి ఉపిప్రి, జా జంతుక అదికారుమ్ తంక సెలవ్ తిలి.
8 జా పొది ఒండి బూలోకుమ్ తె జితస ఎతిక్జిన్ జోక బకి కెరుల.
లోకుమ్ నే జెరమ్య్ తె అగెగ్ తెంతొ తిలొ విరోదుమ్ సుదల్ మారల్
మెండపిలల్చిపుసత్కుమ్ తె, కచనవొవ్తతినాయ్గే,జెఁవివ్జోజంతుక
బకి కెరుల.

9 కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు. కిచొచ్ మెలె,
10 “కకక్ దెర గెచుచ్క మెన తిలె, జేఁవ్ క దెర గెచుచ్క జయెదె.
కో జలె కండాతె మొరవుక మెన తిలె, జేఁవ్ కండా తెన్ మొరవుక

జయెదె.”
మెన రెగిడిల్ కోడు. ఈంజ కోడుతె కిచొచ్ జాగర బెదితయ్ మెలె,
పబుచయ్ జల మానుస్ల్ నిదానుమ్ తా బాదల్ ఓరుస్ప జా
నముకుమ్ తెన్ తంకయ్.
బుఁయి తెంతొ వెరి జంతు బార్ జలిసి

* 13:5 13:5మెలె, తినిన్ నర వెరుస్ల్. 11:2, 3. 12:6, 14 దెక.
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11తెదొడి అనెన్క్ వెరి జంతు బుఁయి తెంతొ బార్ జలిసి దెకిలయ్.
మెండపిలల్చి రితి జోక దొనిన్ కొముమ్ల్ తిల, గని వెలిల్ అయిచి రితి జో
లటట్బొల్ . 12జో †తొలితొచొ జంతుచి నావ్ తెన్ జోచి కామ్ ఈంజొయ్
జరుగ్ కెరయ్,చిమొరిగాయిమ్చెంగిల్జాతిలొజోతొలితొచొజంతుక
ఒండి లోకుమ్, ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ జొకరె రితి, ఈంజొయి
జంతు జేఁవ్ క సికడత్య్. 13 ఆచారిమ్ చ వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ ఈంజొ
జరుగ్ కెరయ్. కిచొచ్ మెలె, ‘మానుస్ల్ దెకుత్’ మెన జోచి మొకెమ్
ఆగాసుమ్ పకక్ తెంతొ బుఁయిచి ఉపిప్రి ఆగి సూఁయి జతి రితి
కెరయ్. 14 అనెన్, జో తొలితొచొ జంతుచి మొకెమ్ ఈంజొ జరుగ్ కెరుక
సెలవ్ తిల ఆచారిమ్ చ వెలెల్ల కమొచి సెకిక బూలోకుమ్ తె జితసక
ఈంజొ మోసిమ్ కెరయ్. దసిస్, కిచొచ్ ఏక్ మోసిమ్ కెరయ్ మెలె,
కడుగ్ మ్ క మొరి సెకిచి గాయిమ్ జలెకి జీవ్ తిలొ జో అనెన్క్ జంతుచి
రిసొ ఏక్ బొమమ్ జేఁవ్ తెయార్ కెర జొకరుక మెన, ఈంజొ జంతు
బూలోకుమ్ తె జితసక సికడత్య్. 15 జో తొలితొచొ జంతుచి బొమమ్
లటట్బిత్ రితి జీవ్ దెంక కి ఈంజొ జంతుక సెలవ్ తిలి, చి జో జంతుచి
బొమమ్క నే జొకరసకమొరవుక కి ఈంజొ, జంతుక సెలవ్ తిలి.

16పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ ఏక్అలల్ర్ఈంజొఅనెన్క్ జంతు,బుఁయితెంతొ
బార్ జలొ జంతు, కెరయ్ మెలె, ఎతిక్జిని, బాల, వెలొల్ , సొమాస్రి,
బీద సుదొ, గొతి నెంజిలొ మానుస్. గొతి జలొ మానుస్, ఉజిల్ అతిత్
నెంజిలె నిరెడ్ ఏక్ గురు కెరవంతి రితి ఈంజొ పెలయ్ తయ్. 17అనెన్,
జా గురు నే కెరవంతె కో కిచొచ్ గెనుక గే వికుక గే సెలవ్ తయెనాయ్.
జా గురుతె కిచొచ్ తయెదె మెలె, జంతుచి నావ్, నెంజిలె జోచి నావ్ చి
గురుచి అంకె. 18ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కెరనుక జలె,ముకిక్మ్ చిగాయ్నుమ్
అవ్ సురుమ్. కకక్ దసిస్గాయ్నుమ్అసెస్మెలె,జోజంతుచిఅంకెలెకక్

† 13:12 13:12 సముదుమ్ తెంతొబార్ జలొసొ.
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కెరు. ‡జేఁవ్ చి అంకె ఏక్ మానుస్చి నావ్ తెన్ బెదితి అంకె. జా అంకె
కిచొచ్ మెలె,సొవువ్ పుంజొ తినిన్ విసొసొవువ్ (666).

14
మెండపిలల్ తెన్ జోచయ్జలమానుస్ల్ టీఁవిలిసి

1తెదొడి అనెన్ దెకిలయ్, ఈందె! *సీయోను డొంగె జో †మెండపిలల్
టీఁవ తా,జోతెన్ అనెన్ కొనస్ టీఁవొజ తిలమెలె, ‡పుంజెక్ దొనిన్ విసొ
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జోవయించి నావ్, దేముడుచి నావ్ జోవయించ
నిరెడ్లె రెగడ్వనల్ మానుస్ల్ తిల. 2 అనెన్, ఒగగ్ర్ పానివొ సూఁయి జతి
అవాడ్ రితిచి, ఉరుమ్ల్ కెరిల్ వెలిల్ అవాడ్ రితిచి, పరలోకుమ్ తెంతొ
చి, ఏక్ అవాడ్ సూనల్య్. ఆఁవ్ సూనిల్ అవాడ్ అనెన్ కీసి తిలి మెలె,
వీనెల్ తె బజయ్ తి అవాడ్ చి రితి తిలి. 3 జలె, జేఁవ్ ఎతివాట్ జిన్
మానుస్ల్ సింగాసనుమ్ చిమొకెమ్, సిఙాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత టీఁవొజ
తా §చెతత్ర్ జీవుల్ చిమొకెమ్, చి *విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్లమానుస్ల్ చి
మొకెమ్, నొవి గనుమ్ గాయితె తిల. ఈంజ బూలోకుమ్ చి రాజిమ్
తెంతొ గెననల్, ఈంజేఁవ్ పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్
‡ 13:18 13:18 గీకుబాసచి ఎబీబాస రెగిడత్ రితితె ఎతిక్ అచుమ్ క ఏక్ విలువ తయెదె.
జేఁక, ఏక్ మానుస్చి నావ్ చ అలవాటుల్ చి లెకక్ బెదవుక జయెదె. ‘నీరొ సర్’ మెలొ రోమ్
దేసిమ్ చొ అగెగ్ వెలిల్ రానొ జలొసొ ఎకిక్లొచినావ్ క సొవువ్ పుంజొ అరవయ్సొవువ్ నంబర్ చి
లెకక్ బెదవుక జయెదె, చియోహాను ఈంజ పుసత్కుమ్ రెగిడల్ దినాల్ క ఇదిల్ అగెగ్, జో నీరొ
సర్ నంపజలసక అలల్ర్ కెరె తిలొ. గని పడొత్ అయ్ ల నంపజలసక అలల్ర్ కెరల్, మానుస్ల్ చ
నవొవ్క కి జయి లెకక్ తయెదె. జేఁక, కచి రిసొ సంగితయ్ గే నేనుమ్. * 14:1 14:1
‘సీయోను డొంగు’ చి ‘యెరూసలేమ్ పటున్మ్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జితి
టాన్ క, మెలె పరలోకుమ్ క, టాలిచ నవొవ్ జవుల. † 14:1 14:1 మెలె యేసుపబు.
‡ 14:1 14:1 ఈంజ నంబర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పూరి జలిసి’, ‘ఒగగ్ర్ జలిసి’, చి
ఇనెన్, ‘యేసుక నంపజలస మొతుత్ మ్ చి లెకక్ పూరి జలిసి’. ఈంజ నంబర్ జయి టాలికచి
నంబర్. ఎకిక్ జయి నంబర్ చి ఎతల్యి జవులమేనుమ్నాయ్, గని ‘జోవయింక నంపజలస
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జవుల’ మెలి అరుద్ మ్ ఇనెన్తెన్ కెరనుమ్ దె. పూరుగ్ మ్ తెంతొ యూదుల్ తె
బార సెకుమ్ లు తిల, చియేసుక బారజిన్ సిసుస్ల్ తిల. పడొత్ జోవయించ బారజిన్ సిసుస్ల్
జోవయించబారజిన్బారికుల్ జల. 144,000మెలె,బారబారవెయిలు. మెలె 12వెయిలు
x 12వెయిలు x 1000 = 144,000. § 14:3 14:3 4:6-8. * 14:3 14:3 4:4.
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మానుస్ల్ క పిటట్వ, జా గనుమ్ అనెన్ కో సికుక నెతిరి. 4 ఈంజేఁవ్
మానుస్ల్ కీస మానుస్ల్ మెలె, సుదిద్ తా, తేర్ బోదల్ తెన్ నే బెదిల
సుదల్, లంజె నే జలస. ఈంజేఁవ్ దేముడుక, మెండపిలల్క ములిత్
నాయ్, వేర ‘దేముడుల్ ’ మెలసచి పటిట్ గెతి నాయ్. ఈంజేఁవ్, జలె,
మెండపిలల్ కేనె గెలె కి, జోచి పటిట్ గెతతి. ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్
తెంతొ దేముడుచి మెండపిలల్క దిలి తొలి పండుల్ జతి రితి ఇనెన్యింక
మెండపిలల్ అనెన్ †గెననయ్ అసెస్. 5 జోచి పునిన్మ్ ఇనెన్యింకయ్
జొయియ్ దా అసెస్చి రిసొ, ఇనెన్చి చోండితె కిచొచ్ అబదుద్ మ్ తయె
నాయ్.
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొ దూత ఉడిడ్తె తిలిసి

6తెదొడి, అనెన్క్ దూతక దెకిలయ్. పొదుద్ ఆగాసుమ్ చి మదెనె జో
ఉడిడ్తె తిలొ. కిచొచ్కమెలె, బూలోకుమ్ తె జితస్ క, ఎతిక్ రాజిమ్ చక,
ఎతిక్ సెకుమ్ చక, ఎతిక్బాసచక, కెఁయఁక తెఁయఁక తతిపాడ్నేజతి
సుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్ పెజల్ క సూనవుక మెన, జా సుబుమ్ కబుర్
దెరన గెతెతిలొ. 7అనెన్,జోగటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్మెన కేక్ గలనొల్
మెలె, “దేముడుక బియఁ కెర జోక గవురుమ్ కెర! కిచొచ్క మెలె, జో
ఎతిక్మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర సిచచ్ కెరుక, బవుమానుమ్ దెతి గడియ
పాఁవజాఅసెస్. అనెన్ పరలోకుమ్, బూలోకుమ్, సముదుమ్,పానిచ
ఊంటలు జెరమ్య్ లొజోకయ్నంపజాబకి కెర!” మెనసాడుప కెరల్న్.

8 అనెన్క్ దూత, జలె, ఇనెన్తెన్ దొనిన్చొ, జో అగెగ్చొ చి పటిట్ ఉడడ్
గెచచ్, కిచొచ్ మెలన్ మెలె, ‡“వెలిల్ బబులోను పటున్మ్ సేడ అసెస్.
ఎతిక్ పెజల్ క జాచి లంజె ఆస, రగుమ్ చి దాచ రసుస్మ్ పియడిల్సి
జా.” మెనసాడుప కెరల్న్.

9 పడొత్ అనెన్క్ దూత, ఇనెన్తెన్ తినిన్చొ; జేఁవ్ దొనిన్ దూతల్ చి
పటిట్ ఉడిడ్తె తా కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె, “కో జో జంతుక చి జోచి

† 14:4 14:4 నెంజిలె ‘నెతొవ అసెస్’. 3 నంబర్ తె కి అనెన్ గెననల్సక గెననల్సక నెతొవిలస
మెనుక జయెదె. ‡ 14:8 14:8టాలిక రోమ్ పటున్మ్ క ‘బబులోను’ మెంతతి, ఈంజ
‘డీసయ్ లిస్’ చిపుసత్కుమ్ తె.
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బొమమ్క బకి కెరుల గే, జోచి గురు కచి నిరెడ్ గే అతిత్ గే, గలవనుల గే,
10జోవయించి తపుప్క దేముడుచి కోపుమ్ చి సిచచ్చి దాచ రసుస్మ్
కచితుమ్ కిచొచ్ పాని గట నే బెదయ్ తె, జోచి ఒగగ్ర్ కోపుమ్ చి
గినన్తె పివులచి పరలోకుమ్ చి సుదిద్చ జోచ దూతల్ చి మొకెమ్, చి
మెండపిలల్చి మొకెమ్, ఎరన జతి ఎడిద్ జతి ఆగి లగితి వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తెచ బాదల్ సేడుల. 11 జేఁవ్ చి జా సిచచ్చి దుమొమ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక బార్ జతె తా వెగ గెతయ్. జో జంతుక చి జోచి బొమమ్క
జొకరసక చి జోచి గురు గలవనల్సక, రాతి మెదెద్నె కిచొచ్ నే పుండితె
తవుల.” మెన దూత సాడుప కెరల్న్. 12ఈంజ కోడుతె కిచొచ్ జాగర
బెదితయ్ మెలె, యేసు పబుచయ్ జల మానుస్ల్, మెలె దేముడుచి
కోడు రితిఇండితస,యేసుచిఉపిప్ర్ చినముకుమ్ తెఇండితస,జేఁవ్
బాదల్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తె తంకయ్.
పబుచి తెడిచి విసాంతిచి రిసొ పరలోకుమ్ తెంతొ అవాడ్

13 తెదొడి పరలోకుమ్ తెంతొ చి ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి కిచొచ్
సూనల్య్ మెలె, “ఏక్ కోడు రెగుడు. అపెప్ తెంతొయేసుపబుచి తెడి
తా కో మొరుల గే, జోవయింకయ్ చెంగిలి. మెలె, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ కిచొచ్ మెన్ తయ్ మెలె, కిచొచ్క జోవయింక చెంగిలి మెలె,
జేఁవ్ ఇండిలి బుదిద్ జోవయింతెన్ బెదయ్ జెతయ్, చి జోవయించ
కమొ కెర కేడయ్ లిస్ క అపెప్ సెలవ్ తెన్ తవుల.” మెన సంగితయ్
మెన పరలోకుమ్ తెంతొ చిజా అవాడ్ సంగిలన్.
బూలోకుమ్ చి పంటొ

14అనెన్ ఆఁవ్ దెకితికయ్,ఆదె! కిచొచ్మెలె,చొకిక్లిమబుబ్, చిజా
మబుబ్తె కో వెస అసెస్ మెలె, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లి రగుమ్ చొ
ఎకిక్లొ వెస అసెస్. జోచి బోడితె బఙర్ చి కిరీటుమ్, జోచి అతిత్ వాండి
కెరిల్ కొడెవ్లి అసెస్.

15 తెదొడి అనెన్క్ దూత దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా, గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన, జా మబుబ్తె వెసిలొసొక కిచొచ్ మెన కేక్ గలనొల్ మెలె,
“బూలోకుమ్ చి పంటొపూరి పిక అసెస్చి రిసొ, లాయితి సమయుమ్
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జా అయ్ లి. జాకయ్, తుచి కొడెవ్లి దెరన లాయి!” మెన కేక్ గలొ.
16తెదొడిమబుబ్తె వెసిలొసొబూలోకుమ్ చిపంటొపూరిజోచికొడెవ్లి
తెన్ §సపప్ కెర కేడయ్ లన్.
బూలోకుమ్ చి పంటొ దూతలాయిలిసి

17తెదొడిఅనెన్క్ దూత పరలోకుమ్ చిదేముడుచి గుడి తెంతొబార్
జలన్. జో వాండి కెరిల్ కొడెవ్లి దెరన అసెస్. 18 తెదొడి, అనెన్, ఒతత్చి
బలి దెతి టాన్ తెంతొ అనెన్కొల్ దూత బార్ జలన్. ఈంజొ దూతక
ఆగిచి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలి. వాండిచి కొడెవ్లి దెరొల్ దూతక కేక్
గల కిచొచ్ మెన గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన ఆగిచి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ
దూత సంగిలన్మెలె, “తుచి కొడెవ్లి దెరన,దాచ గెలల్ చ, గొచచ్ల్ చ
పండుల్ చి పంటొ లాయి! జా పండుల్ పిక అసిత్!” మెన సంగిలన్.
19జాకయ్, జో దూత బూలోకుమ్ తె జోచి కొడెవ్లి తెన్ బూలోకుమ్
ఎతిక్చి దాచ పంటొ లాయిలన్, చి దేముడుచి కోపుమ్ చి సిచచ్ జతి
జోచి గనన్తె గల దిలన్. 20 పటున్మ్ చి కోట ఒతత్ల్ తొచి జా రసుస్మ్
గెచచ్య్ తి గనన్తె పండుల్ సుఁదిల, చి జా సుఁదిలిస్ చి గనన్ తెంతొ
లొఁయి సూఁయి జా గెలి. కెదిద్చి మెలె, ఏక్ గోడొక చపల్యితి కలెమ్ చి
ఎదిలి డోంకుతె జాలొఁయి బెర కెదిద్ దూరిక పాఁవిలిమెలె, దొన్పుంజొ
మయిలుచి ఎదిలి దూరి పాఁవిలి.

15
ఆకర్ క దెత సతుత్ సిచచ్ల్

1 పడొత్ , పరలోకుమ్ తె అనెన్క్ వెలిల్ గురు దెకిలయ్. జా వెలిల్చి,
ఆచారిమ్ చి గురు కిచొచ్ మెలె, దేముడుచ సతుత్ సిచచ్ల్ అతిత్ దెర తిల
సతుత్ దూతల్ కదెకిలయ్. ఈంజఆకర్ చసిచచ్ల్జవుల. కిచొచ్కమెలె,
ఇనెన్యింతెన్ దేముడుచి కోపుమ్ చ సిచచ్ల్ కుటుల.

§ 14:16 14:16మతత్యి 13:24-30దెక. చెంగిల్ చితిఁయతయెదె,వెరిచిడయగెలెదె.
మతత్యి 13:36-43 దెక. జోవయించి పునిన్మ్ జలసక పరలోకుమ్ తె తిఁయ తయెదె,
పాపుమ్తెన్తాఁ గెలసక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలెదె.
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2 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, సీస రితి టేంటచి గాడు తెన్ ఆగి
బెదిల్ రితి తిలిసి. అనెన్, జా సీస రితి టేంట తిలి గాడు సొడి,
దేముడు దిల వీనెలు దెరన, జో జంతుక జీన, జోచి బొమమ్చి ఉపిప్రి
చిజోచినావ్ చిఉపిప్రి జీనల్ మానుస్ల్టీఁవొజతిలిస్దెకిలయ్. 3జేఁవ్
దేముడుచొ సేవ కెరొసొజలొమోసేచిగనుమ్చిమెండపిలల్చి గనుమ్
గాయితె తిల,
“ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు,
తుచ కమొ వెలెల్ల, అనెన్ ఆచారిమ్ చ!
ఎతిక్ ఉగఉగల్ క ఏలుప కెరొ వెలొల్ రానొ,
తుచ కమొ సరి జతిక, సతిత్మ్ చ!
4ఓ పబువ, తుచి నావ్ కో కి బియఁ కెర, గవురుమ్ కెరుక!
తుయి ఎకిక్లొయిపరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొ,
ఎతిక్ రాజిమ్ లుచ జా కెర, తుక బకి కెరుక జా అసిత్;
తుచ తీరుప్ల్ క, తుచ సిచచ్ల్ క ‘సతిత్మ్ చ’నాయిమ్ చమెన
రుజుజ్ అయ్ లి రిసొ”
మెన, గనుమ్ గాయిల.

5 ఇనెన్చి పడొత్ అనెన్ ఆఁవ్ దెకితికయ్, పరలోకుమ్ తె దేముడుచి
గుడి జలి *టంబుగుడడ్తెచి ఆగన్ల్ తిలి తెడిక తెడిచి గది ఉగిడ్ జలి.
6జా దేవులుమ్ చి తెడిక తెడిచి గది తెంతొ †సతుత్ సిచచ్ల్ దెర సతుత్
దూతల్ బార్ జల. కిచొచ్ గలన బార్ జల మెలె, ‡ఉజిడ్ చ పూరి
సుబుమ్ చ బటట్ల్ చ పాలల్, చి జోవయించ గుండెల్ తె ఎకెక్క్ బఙార్
రగుమ్ పటక్ల్ బందన తిల.

* 15:5 15:5పూరుగ్ మ్,యూదుల్ బయిలు దేసిమి దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ బులెత్ తిలి పొది,
‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచి గుడి’మెనజోవయింకజోతెయార్కెరయ్ లిటంబుగుడడ్
తిలి. జేఁవ్ చి తెడిక తెడిచి గదితె జో ఆగన్ల్ రెగిడల్ పతల్ తిలి పెటె తిలి. పడొత్ చెంగిల్
గేర్ బంద ‘దేముడుచి గుడి’ మెన ఒతత్చి తెడిక తెడిచి గదితె జా ఆగన్ల్ తిలి పెటె తిల.
† 15:6 15:6 15:1. ‡ 15:6 15:6 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడితె
పూజరుల్ దస పాలల్ గలన దస పటక్ల్ బందన తవుల.
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7 తెదొడి, §చెతత్ర్ జీవుల్ తె ఏక్ జీవ్, జేఁవ్ సతుత్ దూతల్ క ఎకెక్క్
సతుత్ బఙర్ చ గినన్ల్ దిలన్. జేఁవ్ గినన్ల్ తె కిచొచ్ బెర తిలి మెలె,
కెఁయఁక తెఁయఁక జితొ దేముడుచి కోపుమ్ చి సిచచ్. 8జా దేముడుచి
గుడిచి తెడిక తెడిచి గదితె దేముడుచి ఉజిడి తెంతొ చి జోచి సెకి
తెంతొ చి దుమొమ్ బెర తిలి, చి జేఁవ్ సతుత్ దూతల్ దెరల్ సతుత్ సిచచ్ల్
కుటిట్తె ఎదక, కోయిజాదేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి గదితె పెసుక
నెతిరి.

16
సతుత్ సిచచ్ల్ సతుత్ దూతల్ బూలోకుమ్ తె సువ దిలిసి

1అనెన్ కిచొచ్ సూనల్య్మెలె, ఏక్ వెలిల్ అవాడ్ పరలోకుమ్ తెచిజా
దేముడుచి గుడి తెంతొ సతుత్ దూతల్ క, “తుమ్ గెచచ్, దేముడుచ
సతుత్ గినన్ల్ చి కోపుమ్ చి సిచచ్ బూలోకుమ్ తె సువ గెల.” మెన
సంగిలన్.

2జాకయ్, తొలితొచొ దూత గెచచ్, బుఁయిచి ఉపిప్రి జోచి గినన్చి
సిచచ్ సువదిలన్. జోజంతుచిగురు కెరవనజోచిబొమమ్కజొకరల్ ఎతిక్
మానుస్చి అఁగి ఒగగ్ర్ అలల్ర్ చ గవోవ్ జల.

3దొనిన్చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్ సముదుమ్ తె సువ దిలన్, చి
మొరొల్ మానుస్చి లొఁయిచి రితి జలి, చి సముదుమ్ తెచి ఎతిక్ జీవుల్
మొరల్.

4తినిన్చొదూతజోచిగినన్చి సిచచ్ గడొడ్చిఉపిప్రి,ఊటల్ చిఉపిప్రి
సువ దిలన్, చి లొఁయిజా గెల. 5 పితి పాని లొఁయి జతి సిచచ్చొ జో
దూత కిచొచ్ సంగిలిసి సూనల్య్మెలె,
“తుయిఅగెగ్ తిలొసొ, అపెప్ తతొసొ, పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొ,
తుచ తీరుప్లు సిచచ్లు ఎతిక్ సరిగా అసిత్.
6 కిచొచ్క మెలె, తుచయ్ జల మానుస్ల్ చి లొఁయి, చి తుచ కబురుల్

సంగిలమానుస్ల్ చిలొఁయి
విరోదుమ్ జలమానుస్ల్ సుఁవితికయ్,
§ 15:7 15:7 4:6-8.
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జేఁవ్ తుచమానుస్ల్ చిలొఁయి సువిలసయ్ పింక మెన
జోవయింకయ్లొఁయిదాఅసిస్సి.
జోవయింక జెతి బట్ వాడ్,జా!
జోవయించిపాపుమ్జెఁవివ్ కతతి!”
మెనజోదూతసంగిలన్. 7తెదొడిబలిదెతిటాన్కిచొచ్మెన కేక్ గలీల్స్
సూనల్య్మెలె,
“నిజుమి, ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు,
తుచ తీరుప్లు సిచచ్లు సరిగచ, సతిత్మ్ చ!”
మెన సంగితి సూనల్య్.

8తెదొడి, చెతత్ర్ చొ దూత పొదుద్ చి ఉపిప్రి జోచి గినన్చి సిచచ్ సువ
దిలన్,చిజాచిఆగికమానుస్ల్ కడయికమెన,పొదుద్ క సెలవ్అయ్ లి.
9 జేఁవ్ చి ఒగగ్ర్ వేడిక మానుస్ల్ డడిడ్ల, చి దేముడుచి నావ్ దూసుప
కెరల్. కిచొచ్క మెలె,ఈంజేఁవ్ సిచచ్ల్ చి ఉపిప్రి జోక అదికారుమ్ అసెస్,
చి ఈంజేఁవ్ సిచచ్ల్ జో దిలన్ చి రిసొ. అనెన్, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క
విసారుమ్ జతినాయ్,ములిత్ నాయ్, చిజోక గవురుమ్ దెతినాయ్.

10 పాఁచ్ చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్, జో వెరి జంతుచి
సిఙాసనుమ్ చి ఉపిప్రి సుఁవిలన్, చి జంతుచి రాజిమ్ అందర్ జా
గెలి. మానుస్ల్, జలె, జేఁవ్ క అయ్ లి సెమల్ చి రిసొ, జోవయించ
జీబుల్ చపల్న్ తెతిల. 11జోవయించినొపిప్ జోవయించగావోవ్చి రిసొ
పరలోకుమ్ తిలొ దేముడుక సాపెనల్ సంగిల, గని జేఁవ్ కెరల్ కమొక
విసారుమ్ జతినాయ్,ములిత్నాయ్.
సొవువ్చొ దూత సువ దిలి సిచచ్

12 సొవువ్చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్ *యూఫటీసు మెలి వెలిల్
గాడుచి ఉపిప్రి సుఁవ దిలన్, చి తూరుప్ పకక్ తెంతొ జెత రానల్
జెతికయ్ వాటు తెయార్ జతి రిసొ జాచి పాని అటట్ గెలి. 13 పడొత్

* 16:12 16:12యూదుల్ చి దేసిమ్ క జా గాడు తూరుప్ పకక్య్ తయెదె. ఇదిల్ దూరి
తయెదె.
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†వెలొల్ జోఅయిచిచోండితెంతొ, ‡వెరిజోజంతుచిచోండితెంతొఅనెన్§
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొసొ ఆఁవ్ మెన అబదుద్ మ్ క సంగితొసొచి
చోండి తెంతొ మండుకుల్ చ రిత తినిన్ బూతల్ బార్ జలిసి దెకిలయ్.
14 జేఁవ్, సయ్ తాన్ చి సేవ కెర బూతల్ జవుల, చి వెలెల్ల వెలెల్ల
కమొ కెర కెర, ఒండి లోకుమ్ చ రానల్ తె గెతతి. కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్
సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోచి సెకి అదికారుమ్ దెకయ్ తి వెలిల్
సిచచ్ కెరి దీసిచియుదుద్ మ్ క తెయార్జతి రిసొ, జేఁవ్ రానల్ క ఎకిక్తె
కుడవుక. 15జలె,ఎబీబాసతెన్ *‘హార్ మెగిదోద్ ను’మెలిటాన్ తెజేఁవ్
రానల్ క జేఁవ్ బూతల్ కుడయ్ ల.

16యేసుపబు సంగిలిసి ఏక్ కిచొచ్ మెలె, “ఈందె, మానుస్ల్ నే
ఉచరెల్ పొది కీసి చోరు జెయెదె గే, దసిస్ ఆఁవ్ జెయిందె. అయ్ లె,
కో తెలివి తా, డుమ్ డొయ్ నే జతె లాజ్ నే బెటిట్త్ రితి జోవయించ
పాలల్సుదిద్ తతి రితిదెకనుల గే,జోవయింకయ్చెంగిలి”మెనపబు
సంగితయ్.

17 సతుత్ చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్ ఆగాసుమ్ చి వాదుచి ఉపిప్రి
సువ దిలన్, చి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి గుడి తెంతొ, సిఙాసనుమ్
తెంతొ, గటిట్ఙఅవాడ్తెన్కిచొచ్సంగిలన్మెలె, “జరుగ్ జలి!” మెలన్,
18 చి బిజిలి మొలిక్లి, అవాడ్ అయ్ లి, ఉరుమ్ల్ కెరిల్, చి ఒగగ్ర్ వెలిల్
బూకంపుమ్ అయ్ లి. కెదిద్ వెలిల్చి మెలె, మానుస్ల్ బూలోకుమ్ తె
తొలితొతిలిసితెంతొ కెఁయయ్ నేజరుగ్ జలి ఎదిలిబూకంపుమ్అయ్ లి.
19జా బూకంపుమ్ జతికయ్, వెలిల్ పటున్మ్ తినిన్ వాటల్ జా గెలి,
చి దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ చ రాజిమ్ ల్ చ పటన్ల్ పాడ్ జల. చి
జోచి ఎదివాట్ కోపుమ్ చి సిచచ్చి గినన్య్ తిలిసిజా †వెలిల్ బబులోను
† 16:13 16:13 సయ్ తాన్ జయెదె. 12:3, 9. ‡ 16:13 16:13 13:1 దెక.
§ 16:13 16:13 బుఁయి తెంతొచొ జంతు; 13:14, 19:20. * 16:15 16:15
‘హార్ మెగిదోద్ ను’ ఏక్ వేల యూదుల్ చి దేసిమ్ క ఉతత్ర పకక్చి ‘హార్ మెగిదోద్ ను’ మెలి టాన్
జయెదె. జేఁవ్ రానలు సుకా గెలియూపటీసు గాడ్ వాట్ జెవుల, గెద. జాయూపటీసు వెలిల్
గాడుయూదుల్ చిదేసిమ్ కతూరుప్ పకక్ జయెదె. † 16:19 16:19ఈంజ ‘డీసయ్ లిస్’
చి పుసత్కుమ్ తె కేన్ సుటుట్ ‘బబులోను పటున్మ్’మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క టాలి జతయ్, బెరె.
గని పడొత్ తిల అనెన్ దస అలల్ర్ చ పటన్ల్ రాజిమ్ లుచి రిసొ కి ఉచరుక జయెదె.
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పటున్మ్ చమానుస్ల్పూరి పియ గెలిత్ రితి, దేముడు నే పఁవిస్తె జరుగ్
కెరల్న్. 20 పడొత్ ఎతిక్ డిబబ్ ఉటట్ నిగిల్ రితి జా డీసిత్ నాయ్, చి కేన్
డొంగుర్ లు డీసిత్ నాయ్. 21 అనెన్, వెలొల్ వెలెల్ల కరపతల్ ఆగాసుమ్
తెంతొమానుస్ల్ చి ఉపిప్రి సేడల్. ఏక్ ఏక్ కరపతుత్ ర్ దొనిన్ విసొ దెసు
కేజిల్ చి ఎదిలి జాడు తవుల, చి జా సిచచ్ కెదిద్ అలల్ర్ కెరిల్ మెలె,
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ చి రిసొ, జా సిచచ్చ దెబబ్ల్ క మానుస్ల్ దేముడుక
సాపెనల్ కెరల్.

17
వెలిల్ లంజెచి తేర్ బోదమెన వెలిల్ బబులోను

1తెదొడి, సతుత్ గినన్ల్ దెర తిల సతుత్ దూతల్ తె ఏక్ దూత అంచితె
జా కెర కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “తుయి ఇనెన్ వెగ జే! ఒగగ్ర్ పానివొచి
ఉపిప్రి వెస తిలి వెలిల్ లంజె జలి తేర్ బోద సిచచ్ జతిసి దెకయిందె.
2జాచి తెన్ బూలోకుమ్ చ రానల్ లంజె జా అసిత్, చి జాచి లంజెచి
దాచ రసుస్మ్ పియ పియ, బూలోకుమ్ తె జితస మచచ్యి అసిత్”
మెన సంగిలన్.

3 తెదొడి జో దూత అంక ఏక్ బయిలె కడ నిలన్, చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, ఒగగ్ర్ ఎరన తిలి జంతుతె
ఏక్ తేర్ బోదవెసతిలి. జాజంతు కీసొతిలొమెలె,జాచిఆఁగ్ ఎతిక్చి
ఉపిప్రి దేముడుక దూసుప కెర నవొవ్, కొదొయ్ ని గలన తిలన్. జాక
సతుత్ బోడివొ, దెసుస్ కొమమ్ల్ తిల. 4జా తేర్ బోద *ఊద రంగు చి
ఎరన రంగుచ పాలల్ గలనతా, బఙరి, రతాన్లు,ముతయ్ల్, తియన
తిలి. జాచి అతిత్ కిచొచ్ తిలి మెలె, జాచి లంజెచ వెటాక్రలు కీడుల్ బెర
తిలి బఙర్ చి గినన్ దెర తిలి. 5 పడొత్ జాచి నిరెడ్ గుటుట్ చి ఏక్ నావ్ రెగడ్
తిలి. ‘†వెలిల్ బబులోను పటున్మ్, లంజె జల తేర్ బోదల్ క అయయ్సి,
* 17:4 17:4ఊద రంగు మెలె, ఎరన చి నీలిమ్ రంగు బెదయ్ లె ఊద రంగు జయెదె.
† 17:5 17:5 ‘వెలిల్ బబులోను’ మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క టాలి జతయ్. జా పటున్మ్
జా రాజిమ్ చ రానల్ నంపజలసక జేఁవ్ పొదులె ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరె తిల. ఒతత్ తెంతొ ఒగగ్ర్
రాజిమ్ లుచ కి దస అలల్ర్ కెర అసిత్.
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బూలోకుమ్ చ వెటాక్రల్ క అయయ్సి’ మెలి నావ్ రెగడ్ తిలి. 6 అనెన్,
జా తేర్ బోద కీసి తిలిసి దెకిలయ్ మెలె, దేముడుచ జల మానుస్ల్ చి
లొఁయిక,చియేసుచినావ్ చిరిసొవిరోదుమ్సుదల్మారల్మానుస్ల్ చి
లొఁయిక, జా తేర్ బోద మచచ్ తిలి. జా తేర్ బోదక దెక, బలే ఆచారిమ్
జలయ్. 7గనిదూతఅంక, “కిచొచ్క ఆచారిమ్జతసి? జాతేర్ బోదచి
రిసొ, చి సతుత్ బోడివొ దెసుస్ కొముమ్ల్ తిలి, జా వెసిలొ జంతుచి
రిసొచి గుటుట్ చి అరుద్ మ్ తుక సంగిందె. 8జలె, తుయి దెకిలొ ‡జంతు
అగెగ్ తిలన్, గని అపెప్ నాయ్, చి §మటుట్ నెంజిలి జా వెలిల్ గొయి
తెంతొ జో వెగ జా, నాసెనుమ్జా గెచుచ్క అసెస్. జలె, ‘పరలోకుమ్ తె
జా జితు’ మెన లోకుమ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ మెండపిలల్ జలొ
యేసు ఏక్ *పుసత్కుమ్ తె జోక నంపజతసచ నావొవ్ రెగడ్ అసెస్. జలె,
బూలోకుమ్ తె జితసతె కచ నవొవ్ జా పుసత్కుమ్ తె తయె నాయ్ గే,
జో జంతుక దెకుకయ్ ఆచారిమ్ జవుల. జో తిలొ, అపెప్ నాయ్, గని
పడొత్ క అనెన్ బార్ జయెదె.

9 “ఈంజ ఎతిక్ అరుద్ మ్ కెరనుక జలె, బుదిద్ గాయ్నుమ్
అవ్ సురుమ్. జంతుచ సతుత్ బోడివొ కిచొచ్ జవుల మెలె, జా తేర్ బోద
వెస తిల †సతుత్ మెటట్ల్. 10అనెన్, సతుత్ రానల్ జేఁవ్ జవుల. జేఁవ్
రానల్ తె పాఁచ్ జిన్ కేడ అసిత్, ఎకిక్లొ అపెప్ అసెస్, చి అనెన్కొల్ జెంక
నేతయ్, అనెన్, జోఅయ్ లె, ఎకిక్ గడియకయ్తయెదె. 11అగెగ్ తిలొ
అపెప్ నెంజిలొ జో జంతు, జలె, జో అటుట్ చొ రానొ జయెదె, గని జేఁవ్
అనెన్ సతుత్ జిన్ తె బెదితొసొ జయెదె, చి జో నాసెనుమ్ జా గెచుచ్క
అసెస్.
‡ 17:8 17:8 ఏక్ వేల రోమ్ దేసిమ్ చ నీరొ సర్ రానొక; మెలె వెలొల్ రానొక; ‘జంతు’
మెన సంగితయ్ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. జో నీరొ నంపజలసక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెర తా
అతయ్ కెరనల్న్, గని జోవయించి బుదిద్ తిలొ దొమితియన్మెలొసొ సగుమ్ వెరుస్ల్ గెలి పడొత్
సర్ రానొ జలన్, చి జో కి నీరొచి రితి నంపజలసక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరల్న్. జో కి ‘ఆఁవ్
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు’ మెన సంగితె తిలన్. అనెన్ దస అలల్ర్ కెరస పడొత్ తిల.
§ 17:8 17:8 11:7 దెక. * 17:8 17:8 3:5, 13:8 దెక. † 17:9 17:9 రోమ్
పటున్మ్ సతుత్ మెటట్ల్ చి ఉపిప్రి తిలి.
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12 “పడొత్ తుయి దెకిల దెసుస్ కొముమ్ల్ కిచొచ్ జవుల మెలె, ఏలుప
కెరి అదికారుమ్ నేతయ్ గని అదికారుమ్ దొరుక్ జా దెసుస్జిన్ రానల్
జవుల. జేఁవ్ చి సమయుమ్ జా అయ్ లె, జో జంతు తెన్ ఎకిక్
గడియకయ్ రానల్ జా ఏలుప కెరి సెకి జేఁవ్ క దొరుక్ జయెదె.
13ఈంజేఁవ్ ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ తా, జో జంతుచి అతిత్ జోవయించి సెకి
జోవయించి అదికారుమ్ సొరప్ కెర దా, జోవయించి కామ్ జరుగ్ కెర
దెవుల. 14 ఈంజేవ్ జో మెండపిలల్చి ఉపిప్ర్ యుదుద్ మ్ కెరుల, చి
‡మెండపిలల్ జోవయించి ఉపిప్రి జీనెదె. కిచొచ్క మెలె, పబుల్ క పబు,
రానల్ క రానొ జో, చి జో తెన్ తిలసక కిచొచ్ మెనుక జయెదెమెలె, జో
నిసానబుకారల్స,జోకనిదానుమ్తిలసమెనజోదూతఅంక అరుద్ మ్
సంగిలన్.

15 “తెదొడి అనెన్,జాతేర్ బోద వెస తిలిటాన్ తుయి దెకిలపానివొ
కిచొచ్ జవుల మెలె, పెజల్, జనాబ్, రాజిమ్ లు అనెన్ బాసల్ కొడొ
జతసక. 16 పడొత్ , తుయి దెకిల దెసుస్ కొముమ్ల్ జల రానల్, జలె,
జంతు తెన్ బెద, లంజె జా తిలి తేర్ బోదక జేఁవ్ ఒగగ్ర్ విరోదుమ్
జవుల. జేఁవ్ జాక §పాడ్ కెర, డుమ్ డి కెర, జాచి ఆఁగ్ చి సిద కాఁ
కెర, జాక ఆగితె డయ గెలుల. 17 కిచొచ్క మెలె, దేముడు సంగిల
కొడొచి కామ్ పూరి నెరవెరుస్ప జతె ఎదక, జేఁవ్ ఎకిక్ మెనుస్ తా
జోవయించి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరుక మెన, జో జంతుచి అతిత్ జోవయించి
రానల్ చి సెకి అదికారుమ్ జేఁవ్ సొరప్ కెర దా, జోచి కామ్ జరుగ్ కెరుక
మెన, దేముడుయి జరుగ్ కెర అసెస్. 18అనెన్, తుయి దెకిలి తేర్ బోద
కొనిస్ మెలె, బూలోకుమ్ చ రానల్ చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలి *వెలిల్
పటున్మ్ జయెదె,”మెన దూత అంక సంగిలన్.

18
బబులోను చి తీరుప్

‡ 17:14 17:14యేసుపబు, గెద. § 17:16 17:16 పడొత్ రోమ్ పటున్మ్ చిరాజిమ్
దస అలల్ర్ జలి. * 17:18 17:18 జేఁవ్ పొదులె రోమ్ పటున్మ్ క దసిస్ సెకి తిలి. పడొత్
అనెన్ సగుమ్ దేసిమ్ లు దస అలల్ర్ కెర అసిత్.
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1 ఇనెన్చి పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, అనెన్క్ దూత పరలోకుమ్
తెంతొ ఉత అయ్ లిసి దెకిలయ్. జోక ఒగగ్ర్ అదికారుమ్ తిలి. జోచి
ఒగగ్ర్ ఉజిడికఒండిబూలోకుమ్ఉజిడ్జాగెలి. 2పడొత్ గటిట్ఙ అవాడ్
కెరన కిచొచ్ మెన ఒరస్ దిలొమెలె,
“వెలిల్ బబులోను సేడ గెచచ్ అసెస్, సేడ గెచచ్ అసెస్.
జాబూతల్ జితిటాన్జాఅసెస్;
ఎతిక్ వెటాక్రుమ్ చి బూతుమ్ రకితిటాన్,
ఎతిక్ గరిచ్ పిటట్ రకితి టాన్జా అసెస్.
3 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ చి లంజె ఆసచి రసుస్మ్ పియ
రాజిమ్ లు ఎతిక్చమానుస్ల్ మచచ్ గెచచ్ అసిత్, చి
జేఁవ్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్ చ రానలు లంజె జా అసిత్,
చి జేఁవ్ చిపాపుమ్ చ ఆసల్ చిసొమాస్రుమ్ క
ఈంజ లోకుమ్ చసావుకరుల్ సొమాస్రుమ్జా అసెత్.”
మెనజో దూత సంగిలన్.

4 తెదొడి, పరలోకుమ్ తెంతొ చి అనెన్క్ అవాడ్ కిచొచ్ సంగిలిసి
సూనల్య్మెలె,
“జాచపాపల్ తె తూమ్ నే బెదితి రిసొ,
జాచ సిచచ్ల్ చ దెబబ్ల్ తుమ్ క నే జెతి రిసొ
అంచ పెజల్,జాచి తెంతొ తుమ్బార్జా.
5జా కెరల్ పాపల్ కెతిత్ మెలె,
ఆగాసుమ్ ఎదపాఁవిత్ రితి కొటుట్ జతతి,
చిజా కెరల్ జాచపాపల్
దేముడు నే పఁవిస్తె ఏదసట్ కెరయ్.
6జా దిలి ఎదిలిజాక దా,
జా కెరల్ కమొచి కంట అనెన్ జాక దొనిన్ వాటల్ కెర,
జా కయ్ లి గినన్చి విసుస్మ్ చిజా పితి రితి
అనెన్ దొనిన్ వాటల్ కలొవదాస.
7జాక జయియ్ కీసి గవురుమ్ ఉచరనపోకిరి కెరనిల్ కొలిద్
జయియ్ నొపిప్ జా ఏడిత్ రితి, సిచచ్ దాస.
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‘ఆఁవ్ రానిజా వెస అసిస్,
రండెల్మానుస్ నెంజి,
ఆఁవ్ కెఁయఁక ఏడుకుడు జంక నాయ్’
మెనజాచి పెటిట్ ఉచరంతయ్.
8జాక, ఎకిక్ దీసి,జాక సిచచ్ల్ చ దెబబ్ల్ లయుల.
కిచొచ్ సిచచ్ల్ మెలె, మొరున్, దుకుమ్, చి కరు జతిసి, చి ఆగితె డడడ్

గెచెచ్దె.
కిచొచ్క మెలె,జాక తీరుప్ కెర సిచచ్ దెతొ పబు జలొ దేముడు సతుత్ చొ”
మెనజాఅవాడ్ సంగిలన్.
వెలిల్ బబులోనుక నంపజలమానుస్ల్

9 దసిస్, వెలిల్ బబులోను తెన్ లంజె జా పోకిరి జల బూలోకుమ్ చ
రానల్ జా డడిడ్తి సిచచ్చి దుమొమ్ దెక, జాచి రిసొ ఏడుకుడు జవుల.
10జా సిచచ్ జత బాదల్ క బియఁ కెర, దూరి టీఁవొజ తా కిచొచ్ మెన
ఏడుల మెలె,
“అయొయ్! అయొయ్! తుయి వెలిల్ పటున్మ్, తుయి వెలిల్ బబులోను

పటున్మ్!
ఎకిక్ గడియయ్తుచి సిచచ్ జరుగ్ జలి!”
మెన ఏడుల.

11 అనెన్, బూలోకుమ్ చ సావుకరుల్ జాచి రిసొ ఏడుకుడు జవుల.
జా గెలె, జాచి సామన్ అనెన్ కోయి గెంతి నాయ్ చి రిసొ ఏడుకుడు
జవుల. 12 కీస సామనుల్ మెలె, బఙార్ సామన్, వెండి సామన్,
రతాన్లు, ముతయ్ల్, చెంగిలి బటట్ , బటట్తె దెరయ్ తి ఊద రంగు,
సిలుక్ బటట్ , ఎరన బటట్ , ఎతిక్ రగల్ వాసెనచి దారు, ఏనుగు కోరల్ క
తెయార్ కెరల్ వసుత్ ల్, ఒగగ్ర్ విలువచి దారుక తెయార్ కెరల్ వసుత్ ల్,
కంచు సామన్, ఇనుము సామన్, సూటి రగల్ పతల్ క కెరిల్ సామన్,
13 *దాలిచ్మ్ చెకక్ల్,బోడిగాఁసంతి చెంగిల్ వాసెన తేలు, దూపుమ్,

* 18:13 18:13 తియన వసుత్ వల్ తె రోసుల్ తె గలుక జయెదె.
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†అతత్ర్ తేలు, గందుమ్, దాచ రసుస్మ్, ‡మాములుమ్ తేలు,
మెతత్న పీటుట్ , గోదుము, సొముమ్ల్, మెండల్, గోడలు, రదుమ్ లు,
గొతిమానుస్ల్; మెలెమానుస్ల్ చ జీవుల్. 14ఇనెన్తెన్ కిచొచ్ ఏక్ కోడు
బెదితయ్మెలె,
“తుయి పెటిట్ ఆస జలి పంటొ తుక ముల దా అసెస్, అనెన్
తుక కెఁయఁక అనెన్ నే దొరుక్ జతి రితి,
తుచి సుకుక్మ్ తుచి బడాయ్జలిస్పూరి గెలి.”

15జా లంజెచి పటున్మ్ తె జోవయించి సామన్ దొరుక్ కెరన ఇస
పుసత్కల్ వికిల సావుకరుల్ కి దూరి టీఁవొజ, జాచి సిచచ్చ బాదల్ క
బియఁ కెర, ఇసిమెన ఎదారుద్ మ్ ఏడుకుడు జవుల.
16 “అయొయ్! అయొయ్! చెంగిల చెంగిల బటట్ల్,
ఊద రంగుచ, ఎరన రంగుచ పాలల్ గలన,
బఙరి, రతాన్లు,ముతయ్ల్ తియనిల్ వెలిల్ పటున్మ్
కెదిద్ నసుట్ మ్ జా అసెస్!
17ఎకిక్ గడియయ్జాచిసొమాస్రుమ్పూరిపాడ్జాఅసెస్!”
మెన ఏడుకుడు జవుల.
పడొత్ ,ఓడల్ఇండయ్ తఎజొమానుల్ ,సముదుమ్ తెగెతస,ఓడల్ తె

కూలి కామ్ కెరస, చి సముదుమ్ జీన బియాయ్రి కెర ఎతిక్జిన్ దూరి
టీఁవొజ, 18జా లంజెచి పటున్మ్ డడిడ్తిస్ చి దుమొమ్ దెక, కిచొచ్ మెన
ఒరిస్ల మెలె,
“ఈంజ పటున్మ్ చి ఎదిలి కేన్ పటున్మ్ అసెస్?”
మెన దుకుమ్ క కేక్ గల. 19 జోవయించ బోడిలె దూడి వించన
ఏడుకుడు జా కిచొచ్ మెన అనెన్ కేక్ గల మెలె,
“అయొయ్! అయొయ్! సముదుమ్ తె గెత ఓడల్ తిలస ఎతిక్జిన్

జేఁవ్ చి
సొమాస్రుమ్ క సొమాస్రుమ్ జలి వెలిల్ పటున్మ్
కెదిద్ నసుట్ మ్ జా అసెస్!
† 18:13 18:13 ఏక్ రగుమ్చెంగిల్వాసెన తేలు. ‡ 18:13 18:13జాదసిస్ ఒలీవ
పండుల్ చి తేలు వాడిక కెరుల.
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ఎకిక్ గడియయ్పూరినాసెనుమ్జా గెచచ్ అసెస్!
20ఓ పరలోకుమ్, దేముడుచ ఓమానుస్ల్,
జోచబారికుల్ జలస,జోచ కబురుల్ సంగిలస,
జాచి రిసొ సరద్ జా!
కిచొచ్క మెలె,
జాతుమ్ క అలల్ర్ కెరిల్ రిసొ,
దేముడు జాక తీరుప్ కెర,
సిచచ్ కెర అసెస్.”
మెన కేక్ గలల్.

21తెదొడి, సతుత్ చొ ఏక్ దూత ఎకిక్లొ తిరేవ్లిచి ఎదిలిజాడుచి ఏక్
పతుత్ రు ఉకుక్ల, సముదుమ్ తె గల కిచొచ్ మెన సంగిలన్మెలె,
“ఓ బబులోను వెలిల్ పటున్మ్,
తుయి ఇసి డీస గలి జా అనెన్ కెయయ్ఁక కి డీసె నాయ్.
22అనెన్ వీన బజాయ్ తి అవాడ్, ఎతిక్ బజెన బజాయ్ తిసి,
మూరి పుఙితిసి, నపిప్ర్ మూరి పుఙితిసి,
అపెప్ తెంతొ కెఁయఁక కి తుచితె కో సూన్ తినాయ్.
అనెన్, కిచొచ్ రగుమ్ కామ్ కెరస కి
తుచితె కెఁయఁక అనెన్ తతి నాయ్.
అనెన్, తిరేవ్లి బులితి అవాడ్
తుచితె కెఁయఁక అనెన్ కోయి సూన్ తినాయ్.
23అనెన్, తుచితె కేన్ దీవుచి ఉజిడి
అనెన్ కెఁయఁక లగె నాయ్.
అనెన్, పెండిల్ ఉబెడొ పెండిల్ ఉబేడ్ చి అవాడుల్
తుచితె అనెన్ కెఁయఁక కో సూన్ తినాయ్.
కిచొచ్క మెలె, తుచ సావుకరుల్ ఒండి లోకుమ్ క వెలొల్ జా తిల,
చి తుచి మెంగుర్ కామ్ క ఎతిక్ రాజిమ్ లుచ మానుస్ల్ మోసిమ్ జా

గెల.
24అనెన్, జేఁవ్ తెయిదేముడుచ కబురుల్ సంగితసచి,
జోవయించయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి,
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అనెన్ బూలోకుమ్ తెమానుస్మారల్స ఎతిక్జిన్ చి
లొఁయిజా పటున్మ్ తె డీసిలిచి సిచచ్ జలి”
మెన సతుత్ చొ జో దూత సంగ సముదుమ్ తె వెలొల్ పతుత్ రు గలిలన్.

19
జాలంజెచి పటున్మ్ క పబు సిచచ్ కెరిల్సి

1 ఇనెన్చి పడొత్ , పరలోకుమ్ తెచ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జటుట్ తెన్ కేక్
గలిస్ చ అవాడుల్ సూనల్య్. కిచొచ్ మెన కేక్ గల మెలె,
“*దేముడుక జెయియ్!
రచచ్న, గవురుమ్, సెకి, అమ్ చొ దేముడుతెయిఅసెస్!

2 “జోచ తీరుప్లు సిచచ్లు సతిత్మ్ చ, సరిగచ.
జేఁవ్ చ లంజె కమొక ఒండి లోకుమ్ క నాసెనుమ్ కెరిల్ జా వెలిల్ లంజెక
జో తీరుప్ కెర సిచచ్తె గల అసెస్,
చిజోచ సేవ కెరసచి లొఁయిజా సువ దిలి రిసొచి సిచచ్
జో నెరవెరుస్ప కెర అసెస్.”
మెన కేక్ గల, 3అనెన్క్ సుటుట్ ఇసి మెన కేక్ గల,
“దేముడుక జెయియ్!
జాలంజె జలి వెలిల్ పటున్మ్ డడడ్ గెలి దుమొమ్
నే కుటిట్తె కెఁయఁక తెఁయఁక వెగ గెతయ్!”
మెన కేక్ గలిల.

4 తెదొడి †విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్, చి ‡సింగాసనుమ్ చి
సుటుట్ నంతటీఁవొజతాచెతత్ర్ జీవుల్సెరున్ సేడ, సింగాసనుమ్ తెవెస
తిలొ దేముడుక,
“ఆమేన్! దేముడుక జొఒర!”
మెన సంగ బకి కెరల్. 5అనెన్, కిచొచ్ మెన సంగ సిఙాసనుమ్ తెంతొ ఏక్
అవాడ్ అయ్ లిమెలె,
* 19:1 19:1జోవయించిబాసతెన్ ‘హలెల్లూయా!’ మెన కేక్ గలుల, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుక జెయియ్!’ మెలిఅరుద్ మ్తెన్ † 19:4 19:4 4:4దెక. ‡ 19:4 19:4
4:6-8 దెక.



పకటన 19:6 l పకటన 19:10

“తుమ్జోచ సేవ కెరస, తుమ్జోక బితస,బాల వెలొల్ ఎతిక్జిని,
అమ్ చొ దేముడుచి గవురుమ్ గాయ!”
మెన అవాడ్ అయ్ లి.
మెండపిలల్చి పెండిల్

6 తెదొడి ఒగగ్ర్ పానివొ సూఁయి జతి అవాడ్ అయ్ లి రితి, ఒగగ్ర్
ఉరుమ్ల్ కెరిల్స్ చిఅవాడ్అయ్ లిరితి,ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్ చఅవాడుల్ రితి
సూనల్య్. కిచొచ్ మెన కేక్ గలల్ మెలె,
“ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక జొఒర!
పబు జలొ అమ్ చొ దేముడు ఏలుప కెరయ్!
7మెండపిలల్చి పెండిల్ జతి సమయుమ్జాఅయ్ లి, చి
§పెండిల్ ఉబేడ్ తెయార్ కెరన అసెస్చి రిసొ
ఆఁవ్ సరద్సంతోసుమ్జా,జోక గవురుమ్ కెరుమ!
8పెండిల్ ఉబేడ్ చొకిక్ల్ చిపూరి సుదిద్చి చెంగిలి బటట్ గలనుక మెన
జాక దిల!”
మెన కేక్ గలల్. జా చెంగిల్ బటట్క కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, *ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ జల మానుస్ల్ చ పునిన్మ్ చ కమొ
జవుల.

9 అనెన్ జో దూత అంక కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “ఇసి రెగుడు,
‘మెండపిలల్చి పెండిల్ విందుతె బుకారల్సక చెంగిలి’ మెన రెగుడు”
మెలన్, చి అంక అనెన్, “ఈంజ కొడొ దేముడుచి సతిత్మ్ చ కొడొయ్”
మెలన్. 10తెదొడి, బకి కెరుక మెన, జో దూతచి చటెట్ సెరున్ సేడల్య్,
గనిఅంకజో, “దసిస్ కెరుకనాయ్. తుచి రితి,యేసుక నంప కెరల్ తుచ
బావుడుల్ చి రితి జయిందె. మెలె, దేముడుక సేవ కెరొసొ జయిందె.
అంక పోని, గని దేముడుకయ్ జొకరు.” మెలన్. కిచొచ్క మెలె,
§ 19:7 19:7 ‘మెండపిలల్క గెతి బూలి’ మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, యేసుకీసుత్ క
నంపజలస మొతుత్ మ్, నంపజలస మొతుత్ మ్ చి సంగుమ్, ఎపెసు కచి ఉతుమ్ 5:31-32,
యిరీమ్యా 2:1-3,యెసయా 49:18, 69:10. పడొత్ జేఁవ్ నంపజలస గెచచ్ జింక తిలి నొవి
యెరూసలేమ్, మెలె పరలోకుమ్ చి పటున్మ్ క కి ‘మెండపిలల్చి బూలి’ మెనుల. 21:9, 10.
* 19:8 19:8 నెంజిలె ‘పబుచయ్ జలమానుస్ల్’మెనుక జయెదె.
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యేసుసంగిలిజోదెకయ్ లిసాచి,దేముడు సంగిలొకబురుల్ ఎకిక్ఆతమ్
తెంతొచ.
చొకిక్లొ గోడొతె వెగ జెతొసొ

11 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జా తిలిస్
దెకిలయ్, చి ఆదె! చొకిక్లొ గోడొ! జోతె వెసిలొసొచినావ్ కిచొచ్ మెలె,
‘నిదానుమ్ చొ, సతిత్మ్ చొ’. చి సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్ కెర, ‘దేముడుచి
సతిత్మ్ జీనుస్’ మెన, యుదుద్ మ్ కెరయ్. 12జోచ అంకివొ కీస మెలె,
ఆగి లగిల్ రితి, చి జోచి బోడితె ఒగగ్ర్ కిరీటల్ అసిత్. జోచి అఁగి రెగిడిల్
నావ్ ఏక్ అసెస్. గని కిచొచ్ నావ్ గే ఎకిక్ జోకయ్ ఎరెక్, గని అనెన్
కకక్య్ నాయ్. 13లొఁయితె బుడడ్ తిలొ పాలుమ్ జో గలన అసెస్,
చి జోక తిలి నావ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడుచి †కోడు’ మెలినావ్ తిలన్.
14అనెన్, పరలోకుమ్ చసయ్ నుయ్ములు కి, సుదిద్ తిలిచొకిక్లిచెంగిలి
బటట్చ పాలల్ గలన, చొకిక్ల గోడల్ తె జేఁవ్ కి వెగ, జోచి పటిట్ గెతతి.
15 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక ‡నేనల్ మానుస్ల్ క మారి వాండి
తిలి కండాజోచిచోండితెంతొబార్జతయ్. గొవుడుచి ఇనుముడండొ
తెన్జోవయింకఏలుప కెరెదె. ఎతిక్సెకిఅదికారుమ్తిలొదేముడుచి
సిచచ్చికోపుమ్ చిగినన్తెజోసుఁద,జేఁవ్మానుస్ల్ క కెరిసిచచ్జోజరుగ్
కెరెదె. 16జోచిపాలుమ్ తెచిజోచిజంగయ్చిఉపిప్రి ఏక్నావ్అసెస్.
‘రానల్ క రానొ, పబుల్ క పబు’మెలినావ్.
ఆకర్ చియుదుద్ మ్

17 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, పొదుద్ చి ఉజిడ్ తె టీఁవొజ తా
ఏక్ దూత గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, పొదుద్ ఆగాసుమ్ చి మదెనె టీఁవొజ,
పకక్య్ఉడిడ్త ఎతిక్ పిటట్ల్ క కిచొచ్ మెన కేక్ గలొమెలె, “తుమ్జా!
చి దేముడు దొరుక్ కెరి వెలిల్ విందుక తెయార్ జా తా. 18 రానల్ చి
సిద,వెయిజమానుల్ క వెలొల్ చిసిద,ఒగగ్ర్ సెకిబలుమ్మానుస్ల్ చిసిద,
గోడల్ చి సిద, జోవయింతె వెగితసచి సిద, ఎతిక్ రగల్ మానుస్ల్ చి
† 19:13 19:13 యోహాను 1:1. ‡ 19:15 19:15 నెంజిలె ‘నెసిల మానుస్ల్ క’
మెనుక జయెదె.
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సిద; జేఁవ్ గొతి నెంజిలస జలెకి, గొతిమానుస్ల్ జలెకి; బాల వెలొల్ చి
సిద కసెత్”మెన, దూత పిటట్ల్ క సంగిలన్.

19 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, జో పాపుమ్ చొ జంతు, చి ఒండి
లోకుమ్ చ రానలు, జోచ సయ్ నుయ్ముల్ తెన్ ఎకిక్తె బెరల్. కిచొచ్క
మెలె,జోగోడొతెవెసిలొసొచిఉపిప్రిచిజోచ సయ్ నుయ్ముల్ చిఉపిప్రి
యుదుద్ మ్ కెరుక మెన బెరల్.

20 తెదొడి §జంతు దెరున్ సేడొల్ , చి జో తెన్, జోచి నావ్ తెన్ వెలొల్
మాయకమొ కెరొల్ అనెన్క్ *జంతు కి దెరున్ సేడొల్ . జో అబదుద్ మ్ క
దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ ఆఁవ్ మెన అగెగ్ సంగ తిలన్. అనెన్,
జోజంతుచి గురు కెరవన,జోచిబొమమ్క బకి కెర తిలసకమోసిమ్ కెర
తిలొ. జో కి దెరున్ సేడొల్ . జలె, జేఁవ్ దొగులక జీవ్ తతెత్, ఎడిద్ రంగు
లగితి వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి గడెడ్ గల దిల. 21 తెదొడి, గోడొతె వెసిలొసొ
జోచి కండా తెన్ రానల్ కచి జేఁవ్ సయ్ నుయ్ములు ఎతిక్క మారయ్
గెలన్. జోచి చోండి తెంతొ బార్ జతి కండా తెన్ అనెన్, ఎతిక్ పిటట్ల్
జేఁవ్మొరల్స ఎతిక్జిన్ చి సిద కా గెల కెర, పేట్ బెరె కయ్ ల.

20
సయ్ తాన్మటుట్ నెంజిలిగొయితెవెయివెరుస్ల్ తతిసిచచ్ జతిసి

1అనెన్ కిచొచ్దెకిలయ్మెలె,పరలోకుమ్తెంతొదూతఎకిక్లొఉత
జెతె తిలిసి దెకిలయ్. జోచి అతిత్ మటుట్ నెంజిలి జా *వెలిల్ గొయిచి
తాలుమ్కడి,చిజాడుతిలిఏక్ ఇనుముగొలుస్ తిల. 2తెదొడివెలొల్ చొ
జో అయిక, జలె పూరుగ్ మ్ తెంతొచొ అయిక, మెలె, సయ్ తాన్ జలొ
సయ్ తానుక దూత దెర కెర, వెయి వెరుస్ల్ జో దసిస్ తతి రితి జోక
బంద గెల కెర, 3మటుట్ నెంజిలి జా గొయితె గల దా, వెయి వెరుస్ల్
గెతె ఎదక దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ క జో అయిఅనెన్ నేమోసిమ్ కెరి

§ 19:20 19:20 సముదుమ్ తెంతొబార్ జలొసొ 13:1. * 19:20 19:20 బుఁయి
తెంతొబార్ జలొసొ 13:11. * 20:1 20:1 9:1 దెక.
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రిసొ, జోచి ఉపిప్రి డంక దిలన్. జా వెయి వెరుస్ల్ గెలె, జోక గడియ
విడద్ల్ కెరుక.
కీసుత్ తెన్ వెయి వెరుస్లు ఏలుప కెరుక

4 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, సిఙాసనల్, చి జోవయించి ఉపిప్రి
కో వెస తిల మెలె, బూలోకుమ్ చ దేసిమ్ లు ఎతిక్క ఏలుప కెరి రిసొ
దేముడు సెలవ్ దిలస. కొనస్ మెలె, యేసుచి రిసొ జేఁవ్ సాచి సంగ
తిలి రిసొ, చి దేముడుచి కోడు జేఁవ్ దెరనిల్ రిసొ,బోడి గండల్ జలస,
చి అనెన్ కొనస్ మెలె, జో పాపుమ్ చొ జంతుక చి జోచి బొమమ్క బకి నే
కెరల్స, జోచ నిరెడ్లె అతిత్లె జోచి గురు నే కెరవనల్స. జేఁవ్ జలె, జీవ్
జా ఉటిట్ల, చి వెయి వెరుస్లు కీసుత్ తెన్ ఏలుప కెరల్. 5 ఈంజయ్
జీవ్ జా ఉటిత్స్ క ‘తొలితొ చి’ మెనుక జయెదె. తొలితొచి ఈంజ
జీవ్ జా ఉటిత్స్ తె బెదితసక చెంగిలి. ఎతిక్ అదికారుమ్ దేముడుచ
జేఁవ్ జవుల! కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఉపిప్రి †పడొత్ కచి మొరున్క
కిచొచ్ అదికారుమ్ తయె నాయ్. 6తొలితొ చి జీవ్ జా ఉటిత్సి జతస
దేముడుక చి కీసుత్ క పూజరుల్ రిత జవుల, చి వెయి వెరుస్ల్ పూరి జో
తెన్ ఏలుప కెరుల.
సయ్ తాన్ అనెన్ విడద్ల్ జాయుదుద్ మ్ కెరిసి

7 జేఁవ్ వెయి వెరుస్ల్ కేడెల్, జో జేలి జలిసి తెంతొ సయ్ తాన్
విడద్ల్ జా, 8 ‘గోగు’ ‘మాగోగు’ మెన బూలోకుమ్ చ చెతత్ర్ పకక్లెచ
దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ యుదుద్ మ్ క తెయార్ జతి రితి, జో
సయ్ తాన్ జోవయింక మోసిమ్ కెరెదె. జేఁవ్ మానుస్ల్ చి లెకక్ కెదిద్
మెలె, సముదుమ్ తెచి ఇసక్గిడడ్ల్ కెతిత్ జా లెకక్ కెరుక నెంజె గే,
తెదివాట్ జిన్ జవుల. 9తెదొడి జేఁవ్ బూలోకుమ్ చి రుందిలి టాన్ తె
వెగ జా, దేముడుచ జలమానుస్ల్ చి సుటుట్ నంత, చి జో ‡పేమ తిలి
పటున్మ్ చిసుటుట్ నంతబెరఅయ్ ల. గనిపరలోకుమ్తెంతొదేముడు
† 20:5 20:5మెలె, వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి సిచచ్తె గెతిసి. 20:14. ‡ 20:9 20:9 దొనిన్
అరద్ల్ ఉచరుక జయెదె. ఏక్ మెలె,మాములుమ్యెరూసలేమ్ పటున్మ్. అనెన్క్ మెలె, కేనె
పబుచయ్మానుస్ల్ తవుల గే, ఒతత్య్మెన ఉచరుక జయెదె.
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తెంతొఆగిసూఁయిజాజోవయింకడయగెలి. 10జోవయింకమోసిమ్
కెరొల్ సయ్ తాన్సిచచ్ జతెతంక ఎడిద్ ఆగి లగితివెలిల్ ఆగి గొయ్ తె §గలి
జలొ. జో పాపుమ్ చొ జంతు, అనెన్ అబదుద్ మ్ క ‘దేముడుచ కబురుల్
సంగితొసొఆఁవ్’మెననొల్సొకిఒతత్య్గలిజాఅసిత్. జేఁవ్రాతిమెదెద్నె
కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్, ఒతత్ సిచచ్ల్ బాదల్ జతె తవుల.
మొరల్సక ఆకర్ చి తీరుప్ జతిసి

11అనెన్ కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, వెలిల్ చొకిక్లి సిఙాసనుమ్, చి జాచి
ఉపిప్ర్ వెసిలొసొకదెకిలయ్. జోతెతెంతొబూలోకుమ్ఆగాసుమ్నిగ
గెల, చి జేఁవ్ క అనెన్ కేన్టాన్నాయ్. 12తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె,
బాల వెలొల్ మొరల్స ఎతిక్జిన్ సింగాసనుమ్ చి పురె టీఁవ తతికయ్,
పుసత్కల్ *ఉగిడల్. పడొత్ అనెన్క్ పుసత్కుమ్ ఉగిడల్; పరలోకుమ్ తె జింక
సెలవ్తిలసచనవొవ్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్. జలె,మొరల్స జేఁవ్ కెరల్ కమొచి
రిసొ జేఁవ్ పుసత్కల్ తె రెగడ్ తిలి రితి తీరుప్ జల.

13 తెదొడి, జేఁవ్ తె మొరల్సక సముదుమ్ సొరప్ కెర దిలి, అనెన్
మొరున్ చి మొరల్స రకితి టాన్ ఒతత్ తెంతొ తిలసక సొరప్ కెర దిల,
చి సముదుమ్ తె మొరల్స, చి మొర మొరల్స, రకితి టాన్ తె తిలస
ఎతిక్జిన్జీవ్జా,సింగాసనుమ్ చిపురెటీఁవ,జేఁవొజ,జేఁవ్ క కమొచి
రిసొ తీరుప్ జవుల. 14 తెదొడి మొరున్ చి మొరల్స రకితి టాన్ వెలొల్
ఆగి గొయ్ చి గడెడ్ †గలి జల. వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలిత్సి దొనిన్చిమొరున్
జయెదె. 15 అనెన్, పరలోకుమ్ తె జింక సెలవ్ తిలసచ నవొవ్ రెగిడిల్
పుసత్కుమ్ తె కచి నావ్ తయెనాయ్ గే, జెఁవివ్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె ‡గలి
జల.

21
నొవి ఆగాసుమ్, నొవి బుఁయి

§ 20:10 20:10 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఒతత్ గలయ్ లొ, గెద. * 20:12
20:12 కో ఉగిడల్ గే సంగె నాయ్. † 20:14 20:14 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
ఒతత్ గలయ్ లొ, గెద. ‡ 20:15 20:15ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు ఒతత్ గలయ్ లొ,
గెద.
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1 తెదొడి ఆఁవ్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, నొవి ఆగాసుమ్, నొవి
బుఁయి. అగెగ్చి ఆగాసుమ్ అగెగ్చి బుఁయి కేడ తిలి, చి సముదుమ్
కినాయ్. 2పడొత్ , పరలోకుమ్ చి సుదిద్చి పటున్మ్, నొవియెరూసలేమ్
పరలోకుమ్ తెంతొ దేముడు తెంతొ, మునుస్క జెతికయ్ పెండిల్ ఉబేడ్
రితి తెయార్ జా తా, ఉత జెతిసి దెకిలయ్. 3 అనెన్, సింగాసనుమ్
తెంతొ చి గటిట్ఙ అవాడ్ చి అవాడ్ కిచొచ్ సంగిలిసి సూనల్య్ మెలె,
“ఈందె, దేముడు జితి టాన్ మానుస్ల్ తెయి అసెస్. జోవయింతెన్
జో జియెదె. జేఁవ్ జోచయ్ పెజల్ జా తవుల, చి జో సొంతయ్ జేఁవ్
తెన్ తయెదె, జేఁవ్ క దేముడు జా తయెదె. 4జోవయించ అంకివొతె
ఆఁసునొ కెఁయఁక అనెన్ నే జెతి రితి, జోవయించ ఆఁసునొ జొయియ్
పుంచ గెలెదె, చి అపెప్ తెంతొ కిచొచ్మొరున్ తయెనాయ్. ఏడుకుడు
జతిసి, ఏడిత్సి,నొపిప్ కి తయెనాయ్. కిచొచ్కమెలె,పొరిన్చి ఎతిక్ఉటట్
గెల.” మెనజాఅవాడ్ సంగిలన్.

5తెదొడి, సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొ, “ఈందె, ఎతిక్ నొవి తెయార్
కెరసి” మెన, అనెన్, “ఈంజ ఎతిక్ రెగుడు. ఈంజేఁవ్ కొడొ సతిత్మ్ చ,
నంపజతస” మెన జో సంగిలన్. 6 తెదొడి అంక, “పూరి జరుగ్ జలి,
‘అలాఫ్, ఓమెగ’ మెన ఆఁవ్ మొదొల్ చొ, ఆకర్ చొ. కకక్ తాన్ కెరెల్,
డబుబ్ల్ నే దెతె, జీవ్ దెతొ పాని అంచి ఊంట తెంతొ ఆరి దెయిందె.
7కో జీనుల గే, అంచి రాజిమ్ చి ఈంజ వాట జోక దెయిందె, చి ఆఁవ్
జోచొ దేముడు జయిందె, జో అంక పూతుత్ జా తయెదె. 8 గని అంచి
సాచిజంకబితస,నముకుమ్నెంజిలస,నిదానుమ్నెంజిలస,హతయ్
కెరస, లంజె జతస, మెంగ మానుస్ల్, బొమమ్ల్ క జొకరస, అబదుద్ మ్
జతస, అబదుద్ మ్ కెరస, సయ్ తాన్ చి వెటాక్రుమ్ జలస, జేఁవ్ క
సిచచ్, గందకము తెన్ ఆగి లగితి వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలుల. ఈంజ
దొనిన్చిమొరున్.”

మెండపిలల్క తేరిస్ జతిసి నొవియెరూసలేమ్
9 తెదొడి సతుత్ ఆకర్ చ సిచచ్ల్ బెరల్ సతుత్ గినన్ల్ అగెగ్ దెర సువ
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తిల సతుత్ *దూతల్ తె ఎకిక్లొ అంచితె జా కెర కిచొచ్ మెన అంక
సంగిలన్ మెలె, “జో మెండపిలల్క తేరిస్ జతి పెండిల్ ఉబేడ్ క తుక
దెకయిందె” మెలన్. 10 తెదొడి దేముడుచి యేసుచి ఆతమ్సెకిక జో
దూత అంక ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి డొంగుతె కడ నిలన్, చి జో అంక
దెకయ్ తికయ్,పబుచిజాఆతమ్సెకిక కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె,జోచి †సుదిద్
తిలియెరూసలేమ్ పటున్మ్ దెకిలయ్. 11జా పటున్మ్ చి ఉజిడి కీసి
తిలి మెలె, దేముడుచి ఉజిడ్ తెన్ తా, ఒగగ్ర్ విలువచి రతున్మ్ చి
రితి ఉజిడి లగిలి, వజుమ్ చి రితి సీసచి రితి టేంటచి ఉజిడి లగిలి.
12జా పటున్మ్ క వెలిల్ కోట ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి. జా కోటతెబార గుమమ్ల్
తిల. జేఁవ్బారగుమమ్ల్ తెఎక్ఏక్దేముడుచొదూతతిలి. జేఁవ్బార
గుమమ్ల్ తె ‡ఇసాయేలుచ బారజిన్ పుతత్రుస్ల్ చ సెకుమ్ లుచ ఎకెక్క్
నవొవ్, ఎకెక్క్ గుమమ్లె రెగడ్ తిల. 13తూరుప్ పకక్ తినిన్ గుముమ్మ్ లు,
ఉతత్ర పకక్ తినిన్ గుముమ్మ్ లు, దచెచ్న పకక్ తినిన్ గుముమ్మ్ లు, చి
పడమర పకక్ తినిన్ గుముమ్మ్ లు తిల. 14 పడొత్ పటున్మ్ చి కోటక
బార పునాదుల్ , చి జేఁవ్ పునాదుల్ తె మెండపిలల్చి చి రిసొచ బారజిన్
బారికుల్ చ నవొవ్ ఎకెక్క్ రెగడ్ తిల.

15 అంచి తెన్ లటట్బొల్ జో దూతక, జా పటున్మ్ కచి జేఁవ్ చ
గుముమ్మ్ ల్ కచి కోటక §కటారి రిసొ, బఙర్ క తెయార్ కెరిల్ కటారి
డండొ తిలి. 16 పటున్మ్ క చెతత్ర్ కోనల్, చి జేఁవ్ చ పకక్ల్ చ కొలత్ల్
సమానుమ్ అసిత్, జేఁవ్ చ కోనల్ చ కొలత్ల్ సమానుమ్ అసిత్. తెదొడి
జోచి డండొ తెన్ పటున్మ్ క కటారల్న్. *దొనిన్ వెయిల్ దొనిన్ పుంజొ
కిలొమీటరుల్ దూరి జేఁవ్ చికొలత్. చెతత్ర్ పకక్ల్ కి సమానుమ్; కెదిద్ దీగు
జయెదె గే, తెదిద్ రూందు, తెదిద్ డోంకు కి జయెదె.

* 21:9 21:9 15, 16 అదయ్యల్. † 21:10 21:10 19:8 దెక. ‡ 21:12
21:12 జోవయింక అనెన్క్ నావ్యాకోబు. ‘ఇసాయేలు’ మెలె, జోయాకోబుక అనెన్క్ నావ్
జయెదె,చిటాలిక ‘యూదుల్’, నెంజిలె ‘నంపజలసమొతుత్ మ్’చిఅరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె.
§ 21:15 21:15మీంతి * 21:16 21:16 రమారమి 1,400 లు
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17 జేఁవ్ చి కోట కి కటారల్న్. †అరవయ్ చెతత్ర్ మీటరుల్ డోంకు,
మానుస్ కటారి రితి, మెలె జో దూత కటారల్న్. 18జా కోట వజుమ్ చి
వసుత్ తె తెయార్ కెరిల్సి, చి పటున్మ్ రితి బఙరి తిలి, చి జేఁవ్ చి
ఉజిడి కీసి మెలె, అదుద్ మ్ రితి టేంట లగిలి. 19 జా పటున్మ్ చి
కోటచ పునాదుల్ తె ఎతిక్ రగల్ రతాన్లు లగిల. తొలితొ చి వజుమ్,
చొకిక్ల్లగిలి. అనెన్క్ రతున్మ్నీలిమ్రగుమ్లగిలి,అనెన్క్ రతున్మ్
‘యమునా’ మెంతిసి ఎరన లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ పచచ్న లగిలి.
20అనెన్క్ రతున్మ్నారింజరంగు లగిలి,అనెన్క్ రతున్మ్అనెన్క్ఎరన
రగుమ్ లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ తామర్ పూల్ చి ఎడిద్ రంగు లగిలి,
అనెన్క్ రతున్మ్ సముదుమ్ చి పచచ్న రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్
అనెన్క్ రగుమ్ ఎడిద్ రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ చీంచ్ అకడ్ల్ నొవర్
పలొయ్ లి రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ గులాప్ రంగు లగిలి, అనెన్క్
రతున్మ్ ఊద రంగు లగిలి. 21 పడొత్ బార గుమమ్ల్ చ టటట్ల్ కిచొచ్
వసుత్ తె తెయార్ జా తిల మెలె, బార ముతయ్ల్ క. ఎతిక్ టటట్ ఏక్
ముతయ్ల్ క తెయార్ జలిసి, అనెన్, పటున్మ్ చి వీది రితి బఙరి తా,
అదుద్ మ్ చి ఎదిలి టేంట లగిలి.

22 అనెన్, జా పటున్మ్ తె కిచొచ్ దేముడుచి గుడి డీసె నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, పబు జలొ ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అనెన్
మెండపిలల్ సొంత జా పటున్మ్ క దేముడుచి గుడి జవుల. 23అనెన్,
జా పటున్మ్ క ఉజిడి దెంక పొదుద్ గే జోను గే నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి ఉజిడి జాక దొరుక్ జలి ఉజిడి, చి మెండపిలల్ జాక
దీవు. 24జాచి ఉజిడ్ క పెజల్ ఇండుల, చి ఒతత్ కిచొచ్య్ అందర్
తయె నాయ్. 25 అనెన్, రాతి మెదెద్నె కెఁయఁక కి జా పటున్మ్ చ
గుమమ్ల్ డంకితి నాయ్, అనెన్, ఈంజ నొవి బూలోకుమ్ చ రానలు
ఒతత్ జోవయించి గవురుమ్, జోవయింక గవురుమ్ దెతిసి ఎతిక్ ఒతత్
† 21:17 21:17 అరవయ్ చెతత్ర్ మీటరుల్ మెలె, డబబ్య్ దొనిన్ గజాలు జయెదె, మెలె
పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్. పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ మెలె,బారబారలు,మెలె 144 = 12
x 12. బారసెకుమ్ లుచయూదుల్ తిల,యేసుకబారబారికుల్ కి తిల. జేఁక ఈంజ నంబర్
ఏక్ టాలి జయెదె.
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ఆనుల. 26ఎతిక్ పెజల్ క దొరుక్ జలి గవురుమ్, ఎతిక్ పెజల్ క దొరుక్
జలి సొమాస్రుమ్ ఒతత్ ఆనుల. 27 గని కిచొచ్ పాపుమ్ చి ఒతత్ పెసె
నాయ్, చిమరక్టుమ్ గే, అబదుద్ మ్ గే ఇండితస ఒతత్ పెసితి నాయ్.
కో ఒతత్ పెసుల మెలె, ‘పరలోకుమ్ తె బెదుతు’ మెన మెండపిలల్చి
పుసత్కుమ్ తె కచ నవొవ్ తవుల గే జెఁవివ్ పెసుల.

22
జీవ్ దెతొపానిచి గాడు జీవ్ దెతి పలుమ్ చొ రూకు

1 అనెన్ జో దూత అంక కిచొచ్ దెకయ్ లన్ మెలె, పరలోకుమ్ చి
జీవ్ దెతొ పానిచి గాడు. కీసి తిలి మెలె, అదుద్ మ్ చి ఎదిలి టేంట
తా, దేముడుచి అనెన్ మెండపిలల్చి సింగాసనుమ్ తెంతొ బార్ జా,
2 పటున్మ్ చి వీదిచి నెడిమి ఉటట్ గెతయ్. పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె,
పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొ రగుమ్ *రూకుల్ జా గాడుచ దొనిన్ పకక్లె
అసిత్. జేఁవ్ రుకాలె బార రగల్ పండుల్ , చి ఎతిక్ జొనిన్ పండుల్ పిక
తతత్తి. జో రూక్ చఅకడ్ల్ కిచొచ్క కామ్ క జెతతిమెలె, ఒండి పెజల్ చక
చెంగిల్ కెరయ్. 3 ఒతత్ తెంతొ, కిచొచ్చి రిసొ గార్ చి సాపెనల్ తిలిసి
తయె నాయ్. దసిస్చి కిచొచ్ కి తయె నాయ్, గని జా పటున్మ్ తె
దేముడుచిజోమెండపిలల్చి సింగాసనుమ్తయెదె, చిజోచసేవ కెరస
జోకబకి కెరె తవుల. 4జోచిమొకొమ్జేఁవ్ దెకుల,చిజోవయించినిరెడ్
జోచి నావ్ తయెదె. 5పడొత్ , ఒతత్ తెంతొ అందర్ తయెనాయ్, చి ఒతత్
తిలసక దీవుచి జవుస్ పొదుద్ చి జవుస్ ఉజిడి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
పబు జలొ దేముడుచి ఉజిడి తయెదె, చి జేఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
ఏలుప కెరుల.

6అనెన్, “ఈంజేఁవ్ కొడొ సతిత్మ్ చ, నంపజతస. అనెన్, పబు జలొ,
జోచ కబురుల్ సంగితసచి ఆతమ్తె సికడొత్ దేముడు జోచొ దూతక తెదవ
అసెస్; జరుగ్ జంక తిలిసి జోచ సేవ కెరసక దెకవుక మెన,” అంక జో
దూత సంగిలన్.
* 22:2 22:2యెహెజేక్లు 47:12.
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యేసుపబు బే బేగి అనెన్ జెయిందె
7 “ఈందె, ఆఁవ్ బే బేగి అనెన్ జెయిందె” మెనయేసు సంగితయ్.

ఈంజ పుసత్కుమ్ తె తిలి కబుర్ చ కొడొ కో దెరనుల గే, జోవయింక
చెంగిలి.

8 ఆఁవ్యోహాను ఈంజ ఎతిక్ సూనొల్సొ దెకిలొసొ. అనెన్, ఈంజ
ఎతిక్ సూన దెకిల్ బేగి, అంక ఈంజ ఎతిక్ దెకయ్ లొ దూతచి చటెట్
సెరున్ సేడ జోక బకి కెరల్య్, 9 గని జో అంక, “తుయి దసిస్ కెరుక
నాయ్! ఆఁవ్ తుచొ రితొ, దేముడుచ కబురుల్ సంగిత తుచ బావొదివొ
తెన్ కి, తుచి రితొ సేవ కెరొసొ జయిందె. దేముడుకయ్ జొకరు!”
మెలన్.

10 తెదొడి జో అంక, “ఈంజ పుసత్కుమ్ చి కబుర్ చ కొడొ ముద
కెరు నాయ్, లుంకడు నాయ్; కిచొచ్క మెలె సమయుమ్ పాసి జా
అసెస్. 11పాపుమ్ తె ఇండితస అపెప్ కి పాపుమ్ తె ఇండితె తతుత్ ,
మరక్టుమ్ చ అనెన్ మరక్టుమ్ ఇండుతు, పునిన్మ్ జలస అనెన్
పునిన్మ్ తె ఇండితె తతుత్ , సుదిద్చ అనెన్ సుదిద్ ఇండితె తతుత్ .” మెన
దూత సంగిలన్.

12 యేసుపబు సంగిలిసి అనెన్ కిచొచ్ మెలె, “ఈందె, ఆఁవ్ బే
బేగి జెయిందె. అయ్ లె, ఎతిక్ మానుస్ కెరల్ కమొ కొలిద్ జోవయించి
కూలి దెయిందె. 13 ‘అలాఫ్’ ‘ఓమెగ’ మెన, †తొలితొచొ, కరవ్డ్ చొ,
మొదొల్ చొ ఆకర్ చొఆఁవివ్”మెనయేసు సంగిలన్.

14పరలోకుమ్ చిజీవ్ దెతొచెటెట్చ పండుల్ కంక సెలవ్దొరుక్ కెరంతి
రిసొ, చి పరలోకుమ్ చి గుముమ్మ్ వాట్ పెసుక సెలవ్ దొరుక్ కెరంతి
రిసొ,కో ‡జోవయించపాలల్ కేడనతవులగే,జోవయింకయ్చెంగిలి.
15 గని గుముమ్మ్ ఒతత్ల్ తొచి బయిలె కో అసిత్ మెలె, సూనరుల్ రిత
మానుస్ల్, మెంగ మానుస్ల్, లంజె జతస, అతయ్ కెరస, బొమమ్ల్ క
జొకరస, చి అబదుద్ మ్ క పేమతా, అబదుద్ మ్ కెరస ఒండి అసిత్.
† 22:13 22:13 నెంజిలె “తొలితొ మొదొల్ తెంతొ ఆకర్ ఎదచొ ఆఁవివ్” మెన యేసు
సంగిలన్. ‡ 22:14 22:14 నెంజిలె ‘పబుచ కొడొ రితి ఇండితతి గె’.
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16 యేసు, “ ‘అంక నంపజలసచ సంగుమ్ లు సూన్ తు’ మెన,
ఈంజ సాచి తుక దెకయ్ తి రిసొ యేసు మెలొ ఆఁవ్ అంచొ దూతక
తెదవ అసిస్. దావీదు పూరుగ్ మ్ చొ జలొ రానొచి సెకుమ్ క ఆఁవ్ చేరు
జలొసొ, జోచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొసొ, దేముడుచి రాజిమ్ చి నొవి దీసిక
దొరుక్ జలి ఉజిడి దెతొ సుకొక్ ఆఁవ్”మెన సంగిలన్.
నంపజామెనమానుస్ల్ క బుకారిల్సి

17 “తుమ్ జా” మెన దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అనెన్ యేసుచి
§తేరిస్ జతిసి సంగితతి. అనెన్, ఈంజ కోడు కో సూనుల గే, జేఁవ్ కి
జామెనఅనెన్మానుస్ల్ క బుకారు. అనెన్, కకక్ తాన్ తిలె,జోజెవుస్,
చి కో ఇసుట్ మ్ జవుల గే, డబుబ్ల్ నే దెతె ఆరి పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొ
పాని నఙ పితు.

18 ఈంజ పుసత్కుమ్ చి కబుర్ చ కొడొ సూన్ త ఎతిక్జిన్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ జాగర సంగితసి మెలె, ఈంజేఁవ్ కొడొతె అనెన్ కిచొచ్ వేరచి
బెదయ్ లె,ఈంజపుసత్కుమ్ తె సంగ దెకయ్ ల సిచచ్ల్జోమానుస్ సేడిత్
రితి దేముడు సిచచ్ కెరెదె. 19అనెన్,ఈంజజోచి కబుర్ చిపుసత్కుమ్ చ
కొడొతెకో కిచొచ్ కడ గెలె,ఈంజపుసత్కుమ్ తెరెగడ్ దెకయ్ లిజోజీవ్దెతి
రూక్ చి,చిజోచిపరలోకుమ్ చిసుదిద్చి పటున్మ్ తెచిజోచివాట, ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కడ గెలెదె.

20 “కచితుమ్, ఆఁవ్ బే బేగి జెయిందె” మెన ఈంజ ఎతిక్క సాచి
జతొసొ సంగితయ్. *ఆమేన్, జే, పబుయేసు!

21జోచయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి ఉపిప్రి పబు జలొయేసుచి
దయతవుస్. ఆమేన్.

§ 22:17 22:17 19:7-8, 21:2. యేసుచి తేరిస్ మెలె, నంపజలస మొతుత్ మ్ గెతి
జోవయించిసుదిద్ పటున్మ్,చిజాపటున్మ్ తెబెదితస, నంపజలసయ్మొతుత్ మ్. యెసయా

49:18, 61:10,యిరీమ్యా 2:1-3, ఎపెసు కచి ఉతుమ్ 5:31-32. * 22:20 22:20
తెదిద్లి
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