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రోమియుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్.
బారిక్ జలొ పవులు రోమ్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక

రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1రోమ్పటున్మ్ తెచదేముడుపేమకెరల్జోచిసుదిద్ జాజోచయ్జంక

మెన, జో నిసాన బుకారల్ మానుస్ల్ క, యేసుకీసుత్ క *గొతిత్ సుదొ జలొ
పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్. దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి
రిసొ ఆఁవ్ జోచొ బారికి జంక మెన, యేసుకీసుత్ అంక నిసాన బుకారా
అసెస్. ఈంజయి కామ్ అంక సొరప్ దా అసెస్. 2 ఈంజ సుబుమ్
కబుర్ తెదవుక మెన అగెగ్యి తెంతొ జోచ కబురుల్ సంగిలసచి అతిత్,
జో రెగడ్య్ లి జో దిలి దేముడుచి కొడొతె పమానుమ్ సంగ తిలన్.
3 సుబుమ్ కబుర్ మెలె, జో దేముడుచొ ఎకిక్ పుతుత్ స్ చి రిసొచి
కబుర్. జోపుతుత్ స్ క ‘మానుస్’మెనదెకిలె,అమ్యూదుల్ చొదావీదు
పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్. 4అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ ,
జో మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ రిసొ దేముడుచి పూతుత్ మెన
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి ఒగగ్ర్ సెకి తెన్ రుజు కెరనల్న్. 5 జలె,
ఎతిక్ దేసిమి జోక నంపజా జోచి కోడు నిదానుమ్ కెర జోచి నావ్
గవురుమ్ కెరు మెన మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త జోచ
బారికుల్ అమ్ జంక మెన, జో పబు జోచి దయ అమ్ క దా అసెస్.
6యేసుకీసుత్ చసొంతమానుస్ల్తూమ్కిజంకమెన,జేఁవ్తెన్బెదుక
మెన వేర వేర దేసిమ్ లుతె తుమ్ క కి దేముడు బుకారా అసెస్.

7 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ
సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతి జలొ రితొ’, నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’.
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రోమియుల్ క దెకుక మెన పవులుచి ఆస
8తొలితొ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ †యేసుకీసుత్ చి నావ్

దెర అంచొ దేముడుక అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. పబుచి ఉపిప్రి
తుమ్రోమియుల్తుమ్ చినముకుమ్తిలిస్ చిరిసొఒండిలోకుమ్ చ
మానుస్ల్ సూన అసిత్. 9 జోచొ పుతుత్ స్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
సూనవ సూనవ ఆఁవ్ సేవ కెరొ దేముడు అంచి రిసొ సాచి జతయ్.
ఆఁవ్ పారద్న కెరి పొది, కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్ తుమ్ చి రిసొ జోక
ఆఁవ్ సంగితసి. 10తుమ్ చిరిసొఆఁవ్పారద్న కెరిస్ తెఏక్ కిచొచ్మెలె,
జోచిదయతిలె, కీసి గేతుమ్ తెఆఁవ్అపెప్జెంకవాట్దెవుస్మెనయ్
ఆఁవ్ పారద్న కెరసి. 11తుమ్ చి ఆతమ్క డిటుట్ మ్ కెరి రితి తుమ్ క కిచొచ్
జవుస్ఆతమ్సెకిదొరుక్ కెరి రితి కిచొచ్ జవుస్కామ్ క జెతిసి కెరుకమెన,
తుమ్ క దెకుక తుమ్ తె గెచుచ్క అంక ఒగగ్ర్ ఆస. 12 తుమ్ చి ఆతమ్క
డిటుట్ మ్ కెరుక మెన సంగిలె, తూమ్ కి ఆఁవ్ కి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
నముకుమ్ దెకిలె అనెన్ సరద్ దయిరిమ్ జమ్ దె.

13ఓబావుడుల్ ,తుమ్కిచొచ్జానుకఅంచిఇసుట్ మ్మెలె,యూదుల్
నెంజిలఅనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ తెఆఁవ్ కీసి గెచచ్ పబు దిలిపంటొజోవయింతె
లాయ అసిస్ గే, తుమ్ తె గెచచ్, తుమ్ తె కి దసిస్ పంటొ లాయిక మెన
ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ ఉచర అసిస్, గని అపెప్క అంక వాటు అడుడ్ తా
అసెస్. 14 ‡గీసు దేసిమ్ చక కి, గీసు దేసిమ్ చనెంజిలసక కి,ఒగగ్ర్ సదు
కెరల్సక కి, సదు నేనల్ మానుస్ల్ క కి ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
మెన, పబు అంక పూచి తియార అసెస్. 15 జాకయ్, తుమ్ రోమ్
పటున్మ్ చక కి సుబుమ్ కబుర్బోదన కెరుకమెనఅంక ఒగగ్ర్ ఇసుట్ మ్
అసెస్.
† 1:8 1:8 మెలె, యేసుకీసుత్ జోవయింక నంపజలసచి పాపుమ్ వయ గెచచ్య్ లి రిసొ
‘జొయియ్ మదెనె జతికయ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్సి అమ్ చ పారద్నల్
సూనెదె’ మెనయ్, జయి దయిరిమ్ క యేసుకీసుత్ చి నావ్ దెర పవులు దేముడుక పారద్న
కెరయ్, ఆమ్ కి జోవయింక పారద్న కెరుక జతయ్. ‡ 1:14 1:14 గీసు దేసిమ్ చ
మానుస్ల్ క మెనుక జతయ్, గని పవులు ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ పొదులె, యూదుల్ నెంజిల
ఎతిక్జిన్ క కి ‘గీసు దేసిమ్ చక’మెనుక ఏక్ అలవాట్ తిలి.
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నముకుమ్వాట్ కయ్ రచచ్న దొరుక్ జతయ్
16 సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ అంక కిచొచ్ లాజ్ నాయ్. సుబుమ్

కబుర్ చి ఉపిప్రి అంక పూరి దయిరిమ్. §నంపజతొ ఎతిక్ మానుస్
పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ దేముడుచి సెకి సుబుమ్ కబుర్
తెయి అసెస్. జా రచచ్న కీసుత్ క నంపజతస ఎతిక్జిన్ క, *తొలితొ
యూదుల్ క, పడొత్ యూదుల్ నెంజిలసక. 17 దేముడుచి పునిన్మ్
సుబుమ్ కబుర్ తెయిడీసత్య్,దొరుక్ జతయ్†. జోదెతిజాపునిన్మ్,
జా రచచ్న, అమ్ క కీసి దొరుక్ జతయ్ మెలె, ‡పూరి నముకుమ్
వాటు. దేముడుచికొడొతెజోసొంతరెగడ్య్ లిరితి, “పబుచిఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ క కో పునిన్మ్§ జవుల గే జెఁవివ్ జివుల”.
దేముడుచి పునిన్మ్ నెసిలసచి రిసొచి తీరుప్

18 దేముడుక విరోదుమ్ జా మానుస్ల్ క పాపుమ్ కెర కెర
జోవయించి పెటిట్చి పాపుమ్ తె సతిత్మ్ క లుంకడొత్ , దసిస్ ఎతిక్
మానుస్చి ఉపిప్ర్జోచి కోపుమ్జోదేముడు పరలోకుమ్తెంతొ సుఁవ
దా దెకయెదె, లయడెదె మెన రుజుజ్ *డీస అసెస్. 19 దేముడుక జేఁవ్
విరోదుమ్ జలిసిచి అనెన్ మానుస్ల్ క జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క ‘జోవయించి
పాపుమ్’ మెన కీసి సంగుక జయెదె మెలె, జో దేముడుచి రిసొ జేఁవ్
జానుక జతిసి ఎతిక్ జోవయించి పెటిట్ జాన్ తి. కీసి మెలె, జొయియ్
సొంత జోవయింక దెకవ అసెస్. 20 కీసి మెలె, జో నే డీసొత్ సొ కీసొ

§ 1:16 1:16మెలె, కీసుత్ కయ్నంపజతొఎతిక్మానుస్. యోహాను 1:12, 3:16, 18, 36.
* 1:16 1:16 తొలితొయూదుల్ క అవ్ కాసుమ్ తంక చి పడొత్ కయ్యూదుల్ నెంజిలసక
అవ్ కాసుమ్తంకమెన ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచి సెలవ్. లూకా 24:47,బారికుల్
1:8, 13:46. † 1:17 1:17 జోచి సతిత్మ్ పునిన్మ్ జోవయింక నంపజలసక దొరుక్
కెరన్ తికయ్అమ్ క అనెన్ బెదవంతయ్. ‡ 1:17 1:17 నెంజిలె ‘చిజాసతిత్మ్పునిన్మ్
అమ్ క దొరుక్ జలె, అనెన్ నముకుమ్ పలొయ్ తయ్’. § 1:17 1:17 నెంజిలె “పబు
దెతి పునిన్మ్ జలస జోవయించి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ కయ్ ఇండుక” హబకూక్కు 2:4 దెక.
* 1:18 1:18 సిలువతె యేసు మానుస్చి పాపుమ్ వయ గెచచ్య్ లిస్ తె సయ్ తానుక
మొరున్కజీనపాడ్కెరఅసెస్;ఎబీయుల్2:14. సయ్ తానుకజీనపాడ్కెరిల్స్తెన్సయ్ తాను
చి సేవ కెరిసి ఎతిక్చి ఉపిప్రి కియేసు జీన పాడ్ కెర అసెస్.
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అసెస్ గే,మెలెజోవయింక ‘కెఁయఁకతెఁయఁకతాఁ గెతిసెకిఅదికారుమ్
జోకయ్ అసెస్. జొయియ్ దేముడు’ మెలి రుజుజ్ లోకుమ్ జెరమ్య్ లి
తెంతొ, జో తెయార్ కెరిల్స్ ఎతిక్తె సొసుట్ మ్ డీసత్య్, చి తెదొడి తెంతొ
మానుస్ల్ పూరి చిన అసిత్. జాకయ్, పబుచి మొకెమ్ “నేనుమ్”
మెనుక నెతిరి. 21 దసిస్, జోవయింక ‘జొయియ్ దేముడు’ మెన జేఁవ్
జానెల్ కి ఒపప్న్ తి నాయ్, జోక గవురుమ్ దెకితి నాయ్, జో దిలిస్ క
‘తుయి దిలది’ మెన ఒపప్న్ తి నాయ్, జోక సరద్ సంగితి నాయ్, గని
వెరి బుదిద్ జల, చి బుదిద్ నెంజిల జోవయించ పెటిట్ అందర్ జా గెల.
22 ‘జాన్ లమానుస్ల్ ఆమ్’ మెననయి జేఁవ్ బుదిద్ నెంజిలస జా గెల.
23 అనెన్, నే మొరొ కెఁయఁక తెఁయఁక జీవ్ తతొ దేముడుక ముల
దా, మాములుమ్మొరమానుస్ల్ చి రూపుమ్ చ, పిటట్ల్ రూపుమ్ చ,
జంతువుల్ రూపుమ్ చ, అయివొ రూపుమ్ చ బొమమ్ల్ క ఇసుట్ మ్ జా,
దసచకయ్జొకరుక దెరల్.

24 జాకయ్ దేముడు జోవయింక కిచొచ్ సిచచ్ దిలన్ మెలె,
“జోవయించి పెటిట్చ ఆసల్ రితి ఇండ లంజె కమొతె పూరి గెచచ్,
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జోవయించ ఆఁగ్ క నిసాక్రుమ్ కెరన, జోవయింక
జెఁవివ్ మరియాద కడన్ తి సిచచ్ సేడుత్ , కతు”మెనయ్, దసిస్తెయ్జో
జోవయింక సొరప్ కెర దిలన్. 25దేముడుచి రిసొచి సతిత్మ్ గాయ్నుమ్
జేఁవ్ నెస కెర అబదుద్ మ్ క ఇసుట్ మ్ జల, చి జో ఎతిక్ జెరమ్య్ లొసిచి
సేవ కెరుక ముల కెర, జో తెయార్ కెరిల్స్ కయ్ జొకరుక దెర, దసచచి
సేవ కెరతి. గని జెరమ్య్ లొసొకయ్ కెఁయఁక కి జెయియ్! ఆమేన్.

26జలె, ‘జెరమ్య్ లొసొకముల కెరతయార్జలిస్ కయ్జేఁవ్కోర్ ప
జలి రిసొయి, జోవయించి ఆఁగ్ చి పాపుమ్ చ ఆసల్ క దెరున్ సేడయ్
తతుత్ ’మెన,దసితెజోదేముడుసొరప్ కెర దిలన్. దసిస్,మాములుమ్
తెరిన్మునుస్ జతిస్ములదా,జోవయించతేర్ బోదల్తెన్లంజెజంక
దెరల్. 27జోవయించ మునుస్బోదల్ కి దసిస్, తెరిన్ తెన్ చెంగిల్ జితిసి
ముల దా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొపూరి వెరి ఆస జా, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
లంజె వెటాక్రుమ్ జా, జోవయించ ఆఁగ్ తె ఆతమ్ల్ తె జోవయించి జా
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పాపుమ్ కెలచి,పాడ్ జల.
28అనెన్,దేముడుక ‘అసెస్. జొయియ్దేముడు’మెనజేఁవ్ఒపప్నుక

నెస కెర జోక పఁవిస్ల్ రిసొ, కామ్ క నెంజిలి బుదిద్తె, పొరపాట్
ఇండితిస్ తె జోవయింక జో సొరప్ కెర దిలన్. 29 జోవయించి పెటిట్
కిచొచ్ బెరిల్ మెలె, ఎతిక్ రగల్ పాపుమ్ బుదిద్ , పాపుమ్ కమొ, అనెన్
మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జతిసి. కుసిస్దుమ్ కి బెరిల్. జోవయించి పెటిట్
బెరు గోసల్, అతయ్ల్ కెరి బుదిద్ , కొడొ జుజవ జటిట్ జతిసి, మోసిమ్
కెరిసి, కుసిస్దుమ్ ఉచరిసి, దస బుదుద్ ల్ జల. జేఁవ్ అనెన్ కీసచక
జల మెలె, సొండెల్ జలస, 30 మానుస్ల్ క ఆరిచ నిందల్ సంగ,
జోవయించి నావ్ పాడ్ కెరస, పరలోకుమ్ చొ దేముడుక విరోదుమ్
కెరస, అనెన్ మానుస్ల్ క నిసాక్రుమ్ కెరస, గవురుమ్ ఉచరంతస,
‘అనెన్ కిచొచ్ కిచొచ్ గరచ్ కమొ కెరుమ’ మెన ఉచర కుటల్ కెరస,
అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు నే సూన్ తస జల. 31జేఁవ్ బుదిద్ నెంజిలస,
జేఁవ్ ఒపప్నిల్ కామ్ నే కెరస, పేమ నేనల్స, కనాక్రుమ్ నేనల్స. 32 “దస
కమొ కెరస, మొరి సిచచ్క విలువ జతతి” మెన దేముడు తీరుప్ కెర
అసెస్ మెన జేఁవ్ జానెల్ కి, దస కమొ ఇండితతి. చి దస కమొ అనెన్
మానుస్ల్ ఇండిలె,మెనిస్తతి, ‘చెంగిల్’మెంతతి.

2
దేముడుచి పునిన్మ్ చి తీరుప్

1జాకయ్, ఓమానుస్ కొనొస్ జలెకి, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ‘గరచ్’
మెన తీరుప్ సంగిలె, తుమ్ చ సొంత పాపల్ చి రిసొ తుమ్ క కి జా
తీరుప్ లయితయ్. మెలె,అనెన్కొల్ క ‘గరొచ్’మెనతీరుప్ సంగిలె,తుమ్ క
తుమి పాపుమ్ వయడత్సు. తూమ్ తీరుప్ సంగిలొ మానుస్ కొనొస్
జలెకి, జో కెర తపుప్ల్ తె తూమ్ కి ఇండితసు. 2 ఆఁవ్ అగెగ్ రెగిడిల్
జాబితతపుప్ కమొకో కెరుల గే, దేముడుజోవయింకతీరుప్ కెర, సిచచ్
కెరుక ఒపప్న అసెస్ మెన జానుమ్. అనెన్, జో సతిత్మ్ చొ జతయ్ చి
రిసొజో కెరి తీరుప్ సరిగచిమెనజానుమ్. 3ఓమానుస్ కో జలెకి, దస
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కమొ కెరసక జోవయించి పాపుమ్ చి తీరుప్ తుమ్ సంగిలె, తూమ్ కి
దస కమొ కెరెల్, దేముడు దెతి సిచచ్ తుమ్ కయ్ పిటెట్దె మెన ఏక్ వేల
ఉచరంతసు గే? 4 నెంజిలె, ‘ఆమ్ కిచొచ్ కెరెల్ కి జోచి ఎదివాట్ దయ
అమ్ చి ఉపిప్రి అసెస్, చి ఓరుస్ప జా అమ్ క చెమించుప కెరెదె’ మెన
తుమ్ క తూమ్ ఉచరంతసు గే? తుమ్ క ‘జోవయించ పాపల్ ఒపప్న
ములుత్ ’మెనయ్జోదేముడుజోచిదయదెకయ్ తయ్మెననేనుస్ గే?

5 తుమ్ చి రాడ్ జీవుక తుమ్ చ పాపల్ ములుక నెస కెర, జో
దేముడు దెతి సిచచ్ తుమ్ క తుమి ఆనన్ తసు. జా సిచచ్ కెఁయఁక
లయెదె మెలె, ఎతిక్జిన్ క తీరుప్ కెర సిచచ్ గే, బవుమానుమ్ గే
దెతి జోచి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి వెలిల్ దీసికయ్. 6 జోవయించి
జీవితుమ్ క కేన్ మానుస్ కీస కమొ కెరె తవుల గే, జయియ్ దీసిక
దసచక సరిజతిసి తీరుప్ల్ జో జరుగ్ కెరెదె. 7జా దీసి నే జతె అగెగ్చి
మదెనె సగుమ్ జిన్ పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె బెదితి, పబు గవురుమ్
జతిస్ తె బెదితి ఆస జా, జో దెతి సతిత్మ్ క నిదానుమ్ ఇండుల.
“జేఁవ్ పరలోకుమ్ తె అంచి తెన్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి జీవ్, జో
దెయెదె. 8 గని సగుమ్ జిన్ జోవయించి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి
ఇండుక ఆస జా, సతిత్మ్ ఇండితిసి ముల కెర, పాపుమ్ ఇండితతి.
జోవయించి ఉపిప్రి, జో దేముడుచి కోపుమ్ తయెదె, చి జో దెతి
సిచచ్ కచితుమ్ జోవయింక లయెదె. 9 దేముడు జా సిచచ్ జరుగ్ కెరెల్,
ముకిక్మ్ క తొలితొయూదుల్ తె, పడొత్ *గీసు దేసిమ్ చతె కి, పాపుమ్
ఇండితొ ఎతిక్ మానుస్క బాదల్ దుకుమ్ పిటెట్ నాయ్, 10 తొలితొ
యూదుల్ తె, పడొత్ గీసు దేసిమ్ చ మానుస్ల్ తె కి, సతిత్మ్ ఇండితొ
ఎతిక్ మానుస్క ‘బవుమానుమ్’ మెన దేముడు జోవయింక జోచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె బెదవ గవురుమ్దా, సేంతుమ్ దెయెదె.”

11 దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్. 12 అమ్ యూదుల్ క జో దిల
ఆగన్ల్ నేన్ తెయూదుల్ నెంజిలసతె కో పాపుమ్ కెర తవుల గే, జేఁవ్
ఆగన్ల్ నెంతె తీరుప్ జా నాసెనుమ్ తె గెచుచ్ల, అనెన్, అమ్యూదుల్

* 2:9 2:9 ‘గీసు దేసిమ్ చ’మెన ఇనెన్ సంగిలె,యూదుల్ నెంజిలసక సంగితయ్.



రోమా 2:13 vii రోమా 2:18

జేఁవ్ ఆగన్ల్ జానుమ్. జేఁవ్ ఆగన్ల్ జాన్ ల అమ్ యూదుల్ తె కో
పాపుమ్కెరతవుల గే,ఆగన్ల్ చితెడిఅసిత్చి జేఁవ్ ఆగన్లీజోవయించి
ఉపిప్రి సాచి జవుల, చి జోవయించిపాపుమ్ చి సిచచ్ జేఁవ్ వయుల.
13 మోసేచి అతిత్ దేముడు దిల ఆగన్ల్ ఎకిక్ సూన్ తసయ్ నాయ్,
గని జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె బెదితి బుదిద్ ఇండితసయి కో జలె, జోవయింకయ్
దేముడు జోవయించి పాపుమ్ నే వయడెత్ జోవయించి దయకయ్
‘జోవయింక దొరుక్ జలి పునిన్మ్ అసెస్’ మెన దెకెదె. దెక జోవయించి
సిచచ్ పిటట్యెదె.

14 పడొత్ , యూదుల్ నెంజిలస, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
నెంతె తిలె కి, ఒతత్చ ఆగన్ల్ జేఁవ్ నేన తిలె కి, నేన జాన్ ల రిత
జా జేఁవ్ ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ జేఁవ్ ఇండిలె, జేఁవ్ ఆగన్ల్ జేఁవ్
కెఁయ నే సూనెల్ కి సదు నే కెరెల్ కి, జేఁవ్ ఆగన్ల్ జోవయించి పెటిట్
కామ్ కెరి రితి జతయ్. 15 దొరుక్ జలి ఇండడి దెకయ్ త ఆగన్ల్
దేముడు కీసిమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్ తెరెగడ్వఅసెస్ గే, ‘దసిస్ ఇండుతు’
మెన జేఁవ్ మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో రెగడ్ అసెస్ మెన రుజుజ్ జతయ్,
అనెన్, ‘సతిత్మ్’ మెన జేఁవ్ సతిత్మ్ చినితిస్ తె, ‘పాపుమ్’ మెన జేఁవ్
పాపుమ్ చినితిస్ తె కి రుజుజ్ జతయ్. అనెన్, జోవయింక జెఁవివ్
పరిచచ్ కెరన నిందల్ వయడనిల్ రితి, నెంజిలె చెమించుప కెరనిల్ రితి,
జోవయించసొంతకమొ ‘చెంగిల్’గే ‘గార్’గేజెఁవివ్చిననఒపప్నుల.
16 అమ్ సూనయ్ లి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ ఏక్ బెదితయ్ మెలె,
జేఁవ్ ఇసితీరుప్ కెరంతిసి కెఁయఁకపూరిజరుగ్ జయెదెమెలె, కీసుత్ జలొ
యేసుచిఅతిత్ దేముడుమానుస్ల్ చిపెటిట్చ గుటుట్ ల్ తిలిసిఎతిక్ తీరుప్
కెరి జా వెలిల్ దీసికయ్, తెదొడ్ కయ్పూరి రుజుజ్ జయెదె.
యూదుల్ కమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్

17 గని ఒతత్చ తుమ్ యూదుల్, ‘యూదుల్ ఆము’ మెనన,
‘ఆగన్ల్ రితి దేముడు అమ్ కయ్ దా అసెస్చి రచచ్న జమ్ దె’ మెన
ఆగన్ల్ కయ్ నంప కెరసు జలె, ‘అమ్ యూదులి దేముడు తెన్ బెద
అసుస్మ్’మెన గవురుమ్ ఉచరంతసు జలె, 18మోసేతెన్ దేముడు
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దిలి ఆగన్ల్ తె తిలిసి ఎతిక్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తుమ్ క సికడ అసిత్చి
రిసొ, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ జతయ్ గే తుమ్ జానుస్.
జలె, చెంగిల్ తిలిస్ తె గార్ తిలిసి నిస చెంగిల్ చి మెనిస్తసు జలె,
19పడొత్ ‘గుడిడ్ జలసకవాట్ దెకయ్ తస ఆము’మెన, ‘అందర్ బుదిద్తె
తిలసక ఉజిడి దెకయ్ తసఆము’మెన, 20 ‘బుదిద్ నెంజిలసక సికడత్స
ఆము’మెన, ‘బాలబోదల్ క సికడొత్సొజలమ్ఆము’మెన, ‘గాయ్నుమ్
ఎతిక్ సతిత్మ్ ఎతిక్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తె అమ్ తెయి,
అమ్ చ ఆగన్ల్ తెయి అసెస్చి దేముడు జా పూచి ఎతిక్ అమ్ కయ్
తియార అసెస్’మెన తుమ్ నిజుమిఉచరెల్, 21వేరమానుస్ల్ క తుమ్
సికడత్స తుమ్ కయ్ తూమ్ కిచొచ్క సికడనుస్ నాయ్! ‘చోరుక నాయ్’
మెన తుమ్ బోదన కెరెల్ కి, చోరుస్ నాయ్ గే? 22 ‘లంజెకమొ కెర
నాయ్’ మెన సంగిలే కి లంజెకమొ కెరసు గే? ‘బొమమ్ల్ క జొకరుక
నాయ్, వెటాక్రుమ్!’ మెన ఒపప్నెల్ కి, గుడివొతెచ బొమమ్ల్ తుమ్
చోర దెర గెతసు గే? తుమ్ ఉచర. 23 ‘దేముడు మోసేచి అతిత్
అమ్ యూదుల్ కయ్ జోచ ఆగన్ల్ దా అసెస్’ మెన తుమ్ గవురుమ్
ఉచరనెల్కి, ఆగన్ల్ క నిదానుమ్ నే కెరె దేముడుచి మరియాద కడ
ఇండితసు గే? 24 తుమ్ అమ్ చ యూదుల్ కి దస పాపల్ కెరసు.
దేముడుచి కొడొతెపూరుగ్ మ్ తెంతొ రెగిడిల్ రితి, †“తుమ్యూదుల్ చ
కమొచి రిసొ,యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ దేముడుచి నావ్ దూసుప
కెరతి”.

25దేముడు దిల ఆగన్ల్ రితిపూరితపుప్ నెంతె ఇండిలెకయ్తుమ్
యూదుల్ జోచయ్మానుస్ల్ జతి గురుచి సునన్తిక విలువ తయెదె.
గని జో దిల ఆగన్ల్ ఇండితిసి తుమ్ పిటట్వనెల్, జోచయ్ మానుస్ల్
జతి గురు దెకయ్ తి జా సునన్తి తుమ్ కెరన తిలె కి, నే కెరనిల్ రితి
జయెదె. 26 జలె, జోచి అఁగి జా సునన్తి నే కెరనొల్ మానుస్ కో జలెకు
దేముడుచ ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ ఇండ ఆగన్ల్ తె సంగిలి దొరుక్
జలి సతిత్మ్ నెరవెరుస్ప కెరిల్ రితి జలె, జో జా సునన్తి నే కెరనెల్కి,
† 2:24 2:24యెసయాపుసత్కుమ్ 52:5,యెహెజేక్లు 36:22.
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ఆతమ్కయ్ జో జా సునన్తి కెరనిల్ రితి జా అసెస్ మెన జో దేముడు
దెకె నాయ్ గే? దెకెదె. 27 దసిస్ జలె, యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్
జోవయించి అఁగి జా సునన్తి నే కెరనెల్కి, జోవయింతె సగుమ్ జిన్
దేముడుచ ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ ఇండితతి. అనెన్, తుమ్
యూదుల్ కమోసేతెన్జోచఆగన్ల్దాతిలె కి,తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్
ఆగన్ల్ చి కోడు నే కెరె పిటట్య్ తసు. జలె, లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ క
పబు పరిచచ్ కెరి వెలిల్ దీసి అయ్ లె, ఈంజ మదెనె పబుచి బుదిద్
ఇండిల జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస తుమ్ క నేరిమ్ వయడత్ సాచుల్
జవుల. మెలె, జోవయింక తుమ్ క పబు తీరుప్ కెరెల్, తుమి తీరుప్ సేడ
పాపుమ్ వయితె. 28మెలె, యూదుడు జెరమ్ ఎకిక్ ఆఁగి కెరనిల్ గురు
తిలొసొక ‘నిజుమ్ చొ యూదుడు’ మెనుక నెంజె. పడొత్ ముకిక్మ్ క
కలుసుప జలి సునన్తి అఁగి కెరంతిసి నెంజె. 29 దసిస్ జలె “కో
నిజుమ్ చ యూదుల్ జవుల?” మెన పుసిలె, ఆతమ్కయ్ సుదిద్ జలొ
ఎతిక్ మానుస్. సతిత్మ్ దెతి సునన్తి కిచొచ్ మెలె, రెగడ్య్ లి ఆగన్ల్ చి
రిసొ ఆఁగి కెరంతిసి నెంజె, గనిమానుస్చి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ జరుగ్ కెరిసి. జోవయించి ఆతమ్తె కో సుదిద్ జా జోచయ్మానుస్ల్
జా తవుల గే, జెఁవివ్ నిజుమ్ చ యూదుల్ జవుల. జోచయ్ జల
మానుస్ల్ క కిచొచ్ ముకిక్మ్ మెలె, మానుస్ల్ దెతి గవురుమ్ నాయ్,
గని దేముడు దెతి గవురుమ్.

3
దేముడుచి సతిత్మ్ గెచెచ్ నాయ్

1జలె,వేరమానుస్ల్ కచి కంటఅమ్యూదుల్ క కిచొచ్జీనిల్ వరుమ్
అసెస్ గే? నెంజిలె, అమ్యూదుల్ జలి చినన్ తి సునన్తి కెరంతిస్ తె
కిచొచ్ లాబుమ్, కిచొచ్ విలువ అసెస్ గే? 2అమ్యూదుల్ క లాబుమి,
దేముడు తొలి సంగిల పమానల్ దేముడుచ కొడొ అమ్యూదుల్ చి
అతిత్ జో సొరప్ కెర దా అసెస్, జాక అమ్ చెంగిల్ దెకుక మెన, ఒతత్
తిలిస్ క అమ్సాచి సూనవుకమెన.
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3 దసిస్ జలె, అమ్ యూదుల్ తె సగుమ్ జిన్ నముకుమ్ నెంజిలె
కిచొచ్ జయెదె? జేఁవ్ నముకుమ్ నెంజిలిస్ చి రిసొ జోవయించొ
అమ్ చొ దేముడుక ‘నిదానుమ్ చొ నెంజె’ మెనుక జయెదె గే? 4ఎతిక్
మానుస్ అబదుద్ మ్ జలెకి, దేముడు సతిత్మ్ తయెదె. దేముడుచి
కొడొతెపూరుగ్ మ్ జోవయించి రిసొజొయియ్ రెగడ్య్ లి రితి;
*“తుచ కొడొ నెరవెరుస్ప జతిస్ తె తుచి సతిత్మ్ రుజుజ్ జయెదె,
చిమానుస్ల్ తుక పరిచచ్ కెరెల్ తుయి జీన్ తె”.

5 గని అమ్ యూదుల్ చి పాపుమ్ చి రిసొ అమ్ వెటాక్రుమ్
నిసాక్రుమ్ జా అసుస్మ్. జో దేముడుచి సతిత్మ్, మాతుమ్, జోక
గవురుమ్ ఆన్ తయ్. జలె, అమ్ చి పాపుమ్ క దెకిలె, జోచి సతిత్మ్ క
దెకిలె, జా తేడ డీసిత్స్ తె జోకయ్ గవురుమ్ జెతయ్ జలె, అమ్ కిచొచ్
ఉచరుక? ‘అమ్పాపుమ్కెరిస్ చిజోసతిత్మ్ కెరిస్ చితేడ దెకిలెజోచి
గవురుమ్డీసత్య్ చిరిసొఅమ్ చిపాపుమ్ తెజోకయ్లాబుమ్’మెన,
జవుస్, ‘అమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొ జో అమ్ క సిచచ్ కెరుక బెదె నాయ్’
మెన అమ్ ఉచరుక గే? మానుస్ల్ చి పాపుమ్ బుదిద్కయ్ మానుస్
ఇసి ఉచరుక జయెదె. 6 దసిస్ ఉచరుక నాయ్. ‘ఒండి లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ కఆకర్ కపరిచచ్ కెరతీరుప్ కెరసిచచ్ల్దెయిందె,బవుమానల్
దెయిందె’ మెన జో ఒపప్న అసెస్. జలె, అమ్యూదుల్ చి పాపుమ్ క
‘కిచొచ్ నెంజె’ మెలి రితి జో దెకితొ జలె, ఒండి లోకుమ్ చమానుస్ల్ క
కో కీసి సతిత్మ్ చి తీరుప్ కెరుక జయెదె! బెదె నాయ్.

7 ‘దసిస్ మెను నాయ్’ మెంతె. ‘అంచి అబదుద్ మ్ చి రిసొ
దేముడుచి సతిత్మ్ సొసుట్ మ్ డీస జోచి గవురుమ్ దెకయ్ తయ్
జలె, అంచి పాపుమ్ చి సిచచ్ ఆఁవ్ కిచొచ్క వయుక?’ మెంతె, ఓ
మానుస్. 8 ‘చెంగిల్ చి జరుగ్ జవుస్ మెనయ్పాపుమ్ కెరుమ’ మెంతె
సగుమ్ జిన్. అమ్ క “జేఁవ్ కి దసిస్ సంగితతి” మెన, అమ్ చి
మరియాద కడన్ తి రితి సగుమ్ జిని అమ్ క నింద సంగితతి మెన
* 3:4 3:4 కీరనలు 51:4
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తుమ్ జానుస్. జలె, జేఁవ్ దసిస్ సంగితస జోవయించి జా పాపుమ్ చి
సిచచ్ కి కతి రితి దేముడు లయడెదె. జోచి తీరుప్ సరిగా అసెస్.
లోకుమ్ ఎతిక్చమానుస్ల్ పాపుమ్ కెరల్స

9 జలె, కిచొచ్ ఉచరుక జయెదె? వేర మానుస్ల్ చి కంట అమ్
యూదుల్ క దేముడుచి సిచచ్ పిటట్య్ తిసి కిచొచ్ జలెకు తయెదె గే?
నాయ్, గెద! ఆఁవ్ జేఁవ్ చి కంట గొపప్ సుదల్ గే, నెంజుమ్ గెద, ఆఁవ్
ఉపిప్రి రుజుజ్ రెగడ్ దెకయ్ లిరితి,ఎతిక్మానుస్. యూదుల్జలెకి, గీసు
దేసిమ్ చ జలెకి, కో జలెకి, పాపుమ్ క దెరున్ సేడ పాపుమ్ సుదల్ జా
అసుస్మ్ 10దేముడుచి కొడొతెపూరుగ్ మ్ రెగడ్వ తిలి రితి,
†“సతిత్మ్ చొమానుస్ కేనె కి నాయ్. ఎకిక్లొ కి నాయ్.
11కోయిబుదిద్ తతొసొనాయ్,
జీవ్ తిలొ దేముడుక చజితొసొ కోయినాయ్.
12ఎతిక్మానుస్ సతిత్మ్ముల, కామ్ క నెంజితిస్ తె సేడ గెచచ్ అసిత్.
కోయి సతిత్మ్ కెరి నాయ్, ఎకిక్లొ కి నాయ్.”
13 ‡“జోవయించి డొంగొ ఉగిడల్ మెసుస్న్,జోవయించ కొడొ గని.
మోసిమ్ కెరి రిసొయిజీబు చోండి బులయ్ తతి.
అయివొచి విసుస్మ్ జోవయించ ఒటొట్ తెయిఅసెస్.”

14§“జోవయించిచోండిబెరుసాపెనల్మూరుక్మ్విసుస్మ్అసెస్.
15 *జోవయించ చటొట్ లొఁయి దెకుక మెన బే బేగి నిగుల.
16నాసెనుమ్ కసుట్ మ్ జోవయించి ఇండితి వటెట్ అసెస్.
17సేంతుమ్వాట్ ఇండుక ఎదగ్రె నేన్ తి.
18 †దేముడుక ఎదిలి కి బితినాయ్.”

19 మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తె కిచొచ్ కోడు తిలె కి, కకక్
సంగితయ్ మెలె, జా ఆగన్ల్ చి రితి తెడిచ మానుస్ల్ కయ్. కిచొచ్క
మెలె, జోవయింతె కోయి దేముడుక జబాబ్ దెంక నెతిరి రితి ఎతిక్

† 3:10 3:10 10-12 కీరనలు 14:2, 3 చి 53:3. ‡ 3:13 3:13 కీరనలు 5:10,
చి 139:4. § 3:14 3:14 కీరనలు 10:7. * 3:15 3:15 15-17: యెసయా
59:7-8. † 3:18 3:18 కీరనలు 36:2.
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చోండి ముదొద్ జంక, చి యూదుల్ కి నే పిటెత్, ఒండి లోకుమ్ చ
ఎతిక్ మానుస్ దేముడుచి సిచచ్క జలిలెక జవుల, దేముడుచి పరిచచ్
జోవయించి తీరుప్ జంక. 20మెలె, దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి
రితి ఇండితివాటు దేముడుచిమొకెమ్ ఈంజలోకుమ్ చొ కేన్మానుస్చి
పాపుమ్ పుంచె నాయ్, చి ఆగన్ల్ రితి మానుస్ల్ క తీరుప్ కెరెల్, జో
కకక్య్ ‘పునిన్మ్ చొ’ మెనుక బెదె నాయ్. ఆగన్ల్ అమ్ చి పాపుమ్
పుంచితి నాయ్. అమ్ చి పాపుమ్ దెకయ్ తతి. జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె
తిలిస్ చి రిసొ అమ్ చిపాపుమ్చినితసుమ్.
యేసుకీసుత్ క నంపజలె పునిన్మ్

21ఆగన్ల్ తె నాయ్. గని వేరతెయ్ దేముడు జోవయించి పునిన్మ్
మానుస్ల్ క దొరుక్ కెర అసెస్. జాకయ్ ‡మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్, అనెన్ పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ
కబురుల్ కి అగెగ్ తెంతొ జా రుజుజ్ డీసత్య్. జలె, జా పునిన్మ్ ఆగన్ల్
రితినాయ్, గని వేరతెయ్దొరుక్ జలిసి అపెప్యిమానుస్ల్ క జానయ్
జా అసెస్. 22జా పునిన్మ్ యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి కో జోచి నముకుమ్
తివుల గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ కయ్ ‘పునిన్మ్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె,
జేఁవ్ కొనస్ జలెకి జోచిపునిన్మ్ తెజోవయింక వాట దెయెదె.
మానుస్ల్ తె జో తేడల్ దెకె నాయ్. 23మెలె, కో కి పాపుమ్ కెర

దేముడు దెకయ్ లి సతిత్మ్ ఇండుక నెత కెర, జోచిమొకెమ్ ఓడుప జా
అసిత్. 24జాకయ్, జో కిచొచ్ వాటు మానుస్ల్ చి పాపుమ్ పుంచ అసెస్
మెలె, జోచి దయకయ్ ఆరి అమ్ క నీతిసుదల్ కెర అసెస్. కీసి మెలె,
కీసుత్ జలొ యేసు అమ్ చి పాపుమ్ వయిలిస్ క జో దేముడు అమ్ క
సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ నెతొవ గెల అసెస్. 25అమ్ కెరల్ పాపల్ క
ఆమ్ జెతికయ్ సిచచ్ పిటట్య్ తి బలి జో జంక జోచి లొఁయి సూఁవుక

‡ 3:21 3:21 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్
మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్.
ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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మెనదేముడుఅబొబ్సిజోవయింకటీఁవడల్న్. జారచచ్నవరుమ్అమ్
మానుస్ల్ క కి, కీసుత్ చి ఉపిప్రి అమ్ అమ్ చి నముకుమ్ తింక. జో
అబొబ్సి జా బలి దిలిసి ఏక్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. పాపుమ్ క ‘పాపుమీ.
జాపాపుమ్గెలెకయ్మానుస్ల్ క అంచితెన్అనెన్ బెదవనుక జయెదె’
మెన జో సతిత్మ్ చి తీరుప్ కెరిల్స్ చి రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. కిచొచ్క మెలె,
జోచి పరలోకుమ్ చి కనాక్రుమ్ బుదిద్క అమ్ చ అగెగ్చ పాపల్ సిచచ్
కెరుక వాయిద కెర తిలన్. 26జో సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్ కెరొసొ జలిస్ చి
జా రుజుజ్ ఈంజయి కాలుమ్ క దెకవుక మెనయ్వాయిద కెరల్న్. అనెన్
కిచొచ్క మెలె, ‘కో యేసుకయ్ నంపజవుల గే, జోవయించి పాపుమ్
పుంచి జయెదె, జోవయింకయి పునిన్మ్ దెకిన్ దె’ మెనయ్ రుజుజ్
దెకయ్ తి రిసొయివాయిద కెరల్న్.

27 జాకయ్, ‘అమ్ యూదుల్ కయ్ దేముడు మోసే తెన్ దిలి
ఆగన్ల్ తెపునిన్మ్’మెనఅమ్కీసిగవురుమ్ఆననుకజయెదె! నెంజె.
కిచొచ్చి రిసొ, దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి రితి అమ్మానుస్ల్
కెరల్ కమొకామ్ క నెంజిలిస్ చిరిసొనాయ్,కామ్ కఅయ్ లిరిసొనాయ్,
గని నముకుమ్ వాటు అమ్ క రచచ్న దొరుక్ జతయ్. 28 నిజుమి,
కిచొచ్ ఒపప్న్ తసుమ్ మెలె, కేన్ ఆగన్ల్ రితి ఇండితిస్ తె పునిన్మ్
నాయ్,జానేనిల్స్ చి రిసొయికోనాసెనుమ్ తె గెతినాయ్, గని, పబుచి
ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలెకయ్ మానుస్చి పాపుమ్ పుంచి జయెదె, చి
దేముడు జోమానుస్క పునిన్మ్మెలి రితి దెకెదెమెన ఒపప్న్ తసుమ్.
జా రచచ్న రితి నముకుమ్వాటు దొరుక్ జతిసి.

29నెంజిలె,దేముడు ఎకిక్యూదుల్ కయ్దేముడు జయెదెమెంతె
గే? యూదుల్ నెంజిలసక కి జో దేముడు జయె నాయ్ గే? నిజుమి,
యూదుల్ నెంజిలసక కిజొయియ్దేముడు. 30 కిచొచ్కమెలె, ఎతిక్కజో
దేముడు,జోఎకిక్లొ. ఎకిక్లొతె ఏక్ రగుమ్అనెన్కొల్ తె అనెన్క్ రగుమ్
జతొసొ నెంజెచి రిసొ వేర వేర రచచ్న కెరె నాయ్, గని యూదుల్
జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సక కీసుత్ క నంపజా గెలె, జేఁవ్ నంపజలి
రిసొయి జోవయించి పాపుమ్ జో పుంచెదె చి జోవయింక ‘పునిన్మ్’
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మెలి రితి దెకెదె. అనెన్, జా సునన్తి నే కెరనల్స జోవయింక నంపజా
గెలె, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొయి జోవయించి పాపుమ్ కి, జో
పుంచ జోక కి ‘పునిన్మ్’మెలి రితి దెకెదె.

31 దసిస్ జలె, ఎకిక్ జోచి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొయి
అమ్ క ‘పునిన్మ్జల’మెలి రితిజోదెకెదెమెలె,జోదిలఆగన్ల్ అమ్
వెంట గెలుక గే? నెంజె. అమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొయిజోదిలఆగన్ల్
తెన్ బెదితి సతిత్మ్ అమ్ ఇండుకయ్. దసిస్, జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె తిలిసి
నెరవెరుస్ప కెరుమ్ దే.

4
నముకుమ్వాట్, దేముడుచి దయవాటు రచచ్న

1 జలె, అమ్ యూదుల్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ చి రిసొ కిచొచ్
మెనుమ? ఆఁగ్ రగుమ్ చి అమ్ చి జెరుమ్న్ చి రిసొ ఉచరెల్, అమ్
యూదుల్ చి సెకుమ్ క జో అబొబ్ జయెదె. 2 జలె, ఏక్ వేల
జోచ కమొచి రిసొయి అబాహామ్ క పునిన్మ్ కలుగు జతి జలె, జో
అబాహామ్ గవురుమ్ ఉచరనుక జతి, గని జోవయించ కమొచి
రిసొయిజోవయింకపునిన్మ్మెనమానుస్ల్ ఉచరెల్ కి, దేముడు దసిస్
దెకె నాయ్.
3 *“అబాహామ్ దేముడు సంగిలి కోడు నంప కెరిల్ రిసొయి ‘జోక

పునిన్మ్’మెలి రితిజో పబు దెకిలొ”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్ అసెస్. 4జలె, కో జలెకు కామ్ కెరెల్ ‘కామ్
కెరొల్ ’ మెన దెతి కూలి దానుమ్ నెంజె, జా, చి అబాహామ్ “నంప కెరిల్
రిసొయి ‘జోక పునిన్మ్’ మెలి రితి పబు దెకిలొ” మెన దేముడుచి
కోడు తెన్ రెగడ్వ అసెస్. 5దసిస్,అబాహామ్తెన్ కీసి జరుగ్ జలి గే,అనెన్
మానుస్ల్ తెన్ కి దసిస్ జయెదె. మెలె, కిచొచ్ కామ్ క జెతికయ్ కామ్
జేఁవ్ నే కెరెల్ కి, కిచొచ్ కామ్ కి కామ్ క నెంజిలె కి, పాపుమ్ కెరల్సక జోచి
దయకయ్,జోవయించిపాపుమ్పుంచితొదేముడుకయ్కోనంప కెరెల్,

* 4:3 4:3 ఆదికాండుమ్ 15:6.
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జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొయి ‘అంచి పునిన్మ్ జోవయింక దా
అసిస్’మెలి రితిజోపాపుమ్పుంచితొ దేముడు దెకెదె.

6 దసిస్, “జోవయించ కమొచి రిసొ నాయ్, గని జోచి దయచి
రిసొ దేముడు కకక్ కకక్ ‘జోవయింక పునిన్మ్’ మెలి రితి దెకెదె గే,
జోవయింకయ్చెంగిలి”మెనదావీదుపూరుగ్ మ్ చొఏక్కోడు రెగడ్ అసెస్.
7 †“కిచొచ్ తపుప్ల్ చెమించుప జా అసిత్ గే,
కచ పాపల్పుంచిజా అసిత్ గే,
జోవయింకయ్చెంగిలి.
8 కేన్మానుస్చి పాపుమ్ పబు జోవయింక వయడెనాయ్ గే,
జోకయ్చెంగిలి”
మెన రెగడ్ అసెస్.

9జలె,ఈంజచెంగిల్వరుమ్ కకక్దొరుక్ జతయ్? ఎకిక్యూదుల్
జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సకయ్ దొరుక్ జతయ్ గే జా సునన్తి నే
కెరనల్సక కి దొరుక్ జతయ్ గే? అబాహామ్ నంపజలిస్ కయ్ ‘జోక
పునిన్మ్’మెలి రితి పబు జోచి దయక దెకిలన్మెంతసుమ్. 10జలె,
పబు జోక ‘జోవయింక పునిన్మ్’మెలి రితి దెకిలిసి కెఁయ తెంతొ? జా
సునన్తి జో నే కెరంతె అగెగ్ తెంతొ గేర్ కెరనిల్ పడొత్ గే? పడొత్ తెంతొ
నాయ్. అగెగ్య్ తెంతొ. 11జా సునన్తి నే కెరంతె అగెగ్ తెంతొ జో
నంపజలిస్ చి రుజుజ్ దెకయ్ తి గురుకయ్ పడొత్ జో జా సునన్తి కెరనొల్ .
దసిస్, జా సునన్తి నే కెరంతె కో నంపజా పబు ఆరి దెతి పునిన్మ్ జా
తవుల గే, జోవయింకయ్ అబాహామ్ అబొబ్సి జయెదె. దసిస్కయ్,
జా సునన్తి నే కెరంతె అగెగ్ కి పబు ‘జోవయింక పునిన్మ్’ మెలి రితి
అబాహామ్ క దెకిలొ. 12అనెన్, దసిస్ కి, కోజాసునన్తి కెరన తిలె కి,జా
సునన్తినే కెరంతెఅగెగ్ తెంతొదేముడుచికోడు నంప కెరొల్ అబాహామ్ చి
రితి జవుల గే, మెలె, జోచి రితి నంపజవుల గే, జోవయింకయ్ కి
అబాహామ్అబొబ్సి జయెదె.

13దసిస్, “ఈంజలోకుమ్ ఏలుప కెరి వాట తుమ్ క దొరుక్ కెరిందె”
మెనఅబాహామ్ కచి ‘జోచిసెకుమ్ తెపడొత్ జెరుమ్క తిలసక’మెలికోడు,
† 4:7 4:7 కీరనలు 32:1-2.
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దేముడు సంగిలి పమానుమ్ కేన్ వాట్ అయ్ లి మెలె, ఆగన్ల్ రితి
వాట్ నాయ్, గని జో దేముడుచి కోడు జో నంపయ్ కెరల్న్ చి రిసొ
‘జోవయింక పునిన్మ్’ మెలి రితి జో దెకిలన్. 14 ఏక్ వేల దేముడు
మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ రితి కెరస, జేఁవ్ జా ఆగన్ల్ రితి కెరిల్ రిసొయి
అబాహామ్ చ పుతత్రుల్ జా ఏలుప కెరుక తతిత్ జలె, దేముడు సంగిలి
పమానుమ్ కామ్ క నెంజిలి, జా పమానుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్
కామ్ క నెంజిలి.

15అమ్ఆగన్ల్ తిలసచిఉపిప్ర్ చి తీరుప్ కిచొచ్మెలె, ‘పునిన్మ్జా
అసిత్’ మెన కచి రిసొ ఆగన్ల్ సాచి జతి నాయ్. ఆగన్ల్ తిలె, అమ్ చ
కమొక ‘పాపుమ్ చయ్’ మెన రుజుజ్ దెకవయ్ అమ్ చి పాపుమ్ చి
రిసొచిసిచచ్ ఆన్ తతి. అనెన్క్ కిచొచ్మెలె,ఆగన్ల్ నెంజిలిస్ తె,ఆగన్ల్
నేనల్సతె కోపాపుమ్ కెర అసిత్ గే, నెంజిలె ఏక్ వేల పునిన్మ్ కెరుక జతి
జలె ‘పునిన్మ్ కెర అసిత్’ గే ఆగన్ల్ వాట్ రుజుజ్ కెరుక నెంజె. 16 జేఁవ్
దొనిన్ అలల్ర్ చి రిసొ మానుస్చి రచచ్నక దేముడు కిచొచ్ దిలొ మెలె,
జొయియ్ఆదారుమ్ కెరిల్సి కిచొచ్మెలె, కమొనెంజె, గని రితినముకుమ్
తెన్. కిచొచ్క మెలె, కమొ నాయ్, గని నముకుమ్ ఆదారుమ్
జలె, జా పమానుమ్ జెయిమ్ జతిస్ క దేముడుచి దయయ్ సాలు,
అనెన్, జా పమానుమ్ జోచి దయచి రిసొ జెయిమ్ జయెదె జలె,
అబాహామ్ చ పుతత్రుల్ జలస ఎతిక్జిన్ కయ్ జా పమానుమ్ జెయిమ్
జయెదె. అబాహామ్ చ పుతత్రుల్ యూదులి, అమ్ చి దేముడు మోసే
తెన్దిలిఆగన్ల్అమ్ చతిలసయ్గనిఅనెన్కోయినాయ్మెననాయ్,
పడొత్ ‘అమ్ యూదుల్ ఎతిక్జిని’ మెన నాయ్. గని అబాహామ్ చి
రితి దేముడుచి ‡కోడు నంప కెరస ఎతిక్జిని, జేఁవ్ యూదుల్ జలెకి

‡ 4:16 4:16 ‘అబాహామ్ క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలి కోడు’ మెలె,
జోవయించి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరిమ్తస పడొత్ క ఏలుప కెరిస్ చి రిసొచి కోడు. జేఁవ్ పడొత్ ఏలుప
కెరిస్ క యేసుకీసుత్ ముకిక్మ్ చొ జయెదె, చి జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుల. పడొత్ జో ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుచ కొడొఎతిక్ నంప కెరుకముకిక్మ్, గనిముకిక్మ్ క ‘జోవయించి
కోడు’ మెలె, యేసుయి; యోహాను 1:1-2, 14; చి యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్,
జోవయించి రిసొ దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ సంగిలిసి ఎతిక్.
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నెంజిలె కిజోచపుతత్రుల్ జవుల. జోచి రితి నముకుమ్ తిల ఎతిక్జిన్ క
జో అబాహామ్అబొబ్ జయెదె. 17దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
§“ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లుచ సెకుమ్ లుచ మానుస్ల్ క తూయి అబొబ్సి జతి

రితి ఆఁవ్ సంగ అసిస్.”
మెన అబాహామ్ క జో సంగిలన్. దసిస్, మొరల్సక జియడొత్ , అగెగ్
నెంజిలిసిక తిలిసి రిత బుకారొ దేముడుక అబాహామ్ నంప కెరొల్ ,
దేముడుచి మొకెమ్ అమ్ జో దేముడుచి కోడు నంప కెరస ఎతిక్జిన్ క
అబాహామ్ అబొబ్ జా అసెస్. 18 ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లుచ సెకుమ్ లుచక జో
అబొబ్ జతిసి జెయిమ్జతిసిజోఅబాహామ్ క రుజుజ్ నే డీసిలెకి,జోజా
ఆస తెన్ తిలన్, అనెన్,
*“ఆగాసుమ్ చ సుకక్ల్ కీసి ఎతిత్వాట్ అసిత్ గే,
దసిస్ తుమ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరిమ్తస ఎతివాట్ జిన్ జవుల”
మెనజోదేముడు పమానుమ్సంగిలిసిజోనంప కెరల్న్. 19ఆఁగుకజో
మంతొజాపుంజెక్వెరుస్ల్జాతామొరివయసుజాతిలె కి,తేరిస్ జలి
సారాగొడుడ్ జా తిలె కి,జోఅనామ్నుమ్ జయెనాయ్. 20 కేన్ సుటుట్ జా
పమానుమ్ చి ఉపిప్రి అనామ్నుమ్ జయె నాయ్, గని దేముడుక ‘జా
జెయిమ్ కెరెదె’ మెన నముకుమ్ తా జోక గవురుమ్ దెతె తిలన్, చి
జోచి నముకుమ్ అనెన్ డిటుట్ మ్ జలి. 21 ‘జో సంగిలి రితి దేముడు
కెరుక తెరె’ మెన పూరి నముకుమ్ తెన్ తిలొ. 22 జాకయ్, ‘జోచి
నముకుమ్, జోక పునిన్మ్ జలి రితి జతయ్’ మెన దేముడు తీరుప్
కెరొల్ . 23గని ‘జోచి నముకుమ్,జోకపునిన్మ్ జలి రితి జతయ్’మెలి
కోడు ఎకిక్ జోచి రిసొ నాయ్, 24 గని అమ్ చి రిసొ కి. అమ్ చొ పబు
జలొ యేసుక అనెన్ జియడొల్ దేముడు అబొబ్స్ చి పమానుమ్ అమ్
నంప కెరెల్, అనెన్ మానుస్ల్ క కి ‘జోచి నముకుమ్ జోక పునిన్మ్ మెలి
రితి జతయ్’ మెంతి తీరుప్ జోచి దయక కెరెదె. 25అమ్ చయ్పాపల్
వయితి రిసొ పబు జలొ యేసు అమ్ క జెతి సిచచ్ సేడల్న్. జా సిచచ్

§ 4:17 4:17 ఆదికాండుమ్ 17:5. * 4:18 4:18 ఆదికాండుమ్ 15:5.
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అమ్ క లయితిసిపిటట్వుకమెన. అనెన్,అమ్ చిపాపుమ్దసిస్ †పుంచి
జలిసి రుజుజ్ జవుస్మెనయ్దేముడు అబొబ్సి జోక అనెన్ జియడల్న్.

5
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క సేంతుమ్ జలిసి

1జలె,నముకుమ్వాట్అమ్ చిపాపుమ్పుంచిజాఅసెస్. అమ్ చొ
పబు జలొయేసు అమ్ చి పాపుమ్పుంచిలి బలి జలి రిసొ దేముడు
తెన్ అమ్ క సేంతుమ్ జలి. 2 దేముడుచి దయచి రిసొ నముకుమ్
తెన్, జో అమ్ క రచచ్న దొరుక్ కెర అసెస్. ఈంజ రచచ్న అమ్ క కేన్
వాట్ దొరుక్ జా అసెస్ మెలె,జోయేసుపబు అమ్ చిపాపుమ్పుంచితి
బలిజలివాటు,అనెన్జారచచ్నఅమ్ కదొరుక్జలితెంతొ,దేముడుచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె అమ్ బెదుమ్ దె మెలి ఆస అమ్ క దొరుక్ జా
అసెస్, చి అమ్ క ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జతసుమ్.

3అనెన్ కిచొచ్ మెలె, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి పబు అమ్ క దిలి
కామ్ చి రిసొ, అమ్ బాదల్ సేడిత్స్ చి రిసొ కి అమ్ క సరద్సంతోసుమ్.
బాదల్ సేడెల్ ఓరుస్ప జా, నిదానుమ్ సికుక జయెదె. 4 జేఁవ్ బాదల్
సేడిత్సి అమ్ క ఏక్ పరిచచ్ కెరిల్ రితి జయెదె, చి అమ్ ఓరుస్ప జా
నిదానుమ్ సికిలె అమ్ క “పరిచచ్తె జీనల్” మెన దేముడు జోచి సరద్
దెకవ అమ్ చి పెటిట్ అమ్ క అనెన్ ఆస దెయెదె, అమ్ క అనెన్ దిటుట్ మ్
కెరెదె, చి 5జాఆసచి రిసొ అమ్ నంపజలిసి జెయిమ్జయెదె,లాజు
జము నాయ్. దేముడు అమ్ క దిలి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్
జోచి పేమఅమ్ చి పెటిట్ సువ బెరవయ్దాఅసెస్. జయిఅమ్ క రుజుజ్ .

6అమ్ క కిచొచ్ సెకి నెంజిలిపొది, ‘చెంగిల్ సమయుమ్’మెనఅమ్
పాపుమ్సుదల్ క సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొరచిచ్ంచుప కెరి రిసొయి
కీసుత్ మొర అమ్ చి రిసొచి అరిప్తుమ్ జలన్. 7 జలె, పునిన్మ్ డీసొత్
కేన్ జవుస్మానుస్క కిచొచ్ జవుస్బాదతెంతొ రచిచ్ంచుప కెరుకమెన
కోమానుస్ల్ సొంత జీవు దెవుల గే? దెతి నాయ్. కేన్ గే ఏక్ సుటుట్ కో
† 4:25 4:25 చి ఒతత్ తెంతొ అమ్ క జో ‘పునిన్మ్’మెలి రితి దెకిలిసి.
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జవుస్ చెంగిలొ మానుస్క రచిచ్ంచుప కెరుక మెన కో జలెకు మానుస్
దయిరిమ్ జా మొరెదె. 8 గని, దేముడుచి పేమ అమ్ క కీసి రుజుజ్
జతయ్మెలె, అమ్పాపుమ్ కెరల్స జా తతికయ్, అమ్ క రచిచ్ంచుప
కెరి రిసొ కీసుత్ జోచి జీవు దిలన్.

9 జలె, దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జో దిలిస్ చి లొఁయిచి రిసొ అమ్ చి
పాపుమ్ అపెప్ పుంచి జా అసెస్చి రిసొ, అనెన్, దేముడు అమ్ క దెంక
తిలిసిచచ్అమ్ క నే లయితిరితి,జోయేసుయిపిటట్వఅసెస్. జాసిచచ్
అమ్ సేడుక నాయ్. 10మెలె, దేముడుక అమ్ విరోదుమ్ సుదల్ జా
తిలి పొది, అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ జోచొ పుతుత్ సి మొరిల్సి,
అమ్ కజోతెఅనెన్ బెదవ దిలన్. కెఁయమెలె,జోకఅమ్విరోదుమ్జా
తిలి పొది. జలె, అనెన్, అమ్ అపెప్ జో తెన్ అనెన్ బెదయ్ అసుస్మ్
జలె, జో అనెన్ జీవ్ జా, జీవ్ తతిస్ చి రిసొ నాసెనుమ్ తె నే గెతె,
పరలోకుమ్ తె జోతె గెతి రచచ్న కచితుమ్ జమ్ దె. 11జో, పడొత్ అనెన్
కిచొచ్మెలె,అమ్ చొపబుజలొయేసుకీసుత్ జరుగ్ కెరిల్స్ చిరిసొదేముడు
అమ్ కఅనెన్బెదవనిల్ రిసొ,జోదేముడుచితెడిఅమ్అపెప్అసుస్మ్ చి
రిసొ,జోచిఉపిప్రి అమ్ క సరద్సంతోసుమ్ జతసుమ్.

ఆదామ్తెంతొమొరున్యేసు తెంతొ జీవుమ్
12 ఎకిక్లొ మానుస్, తొలితొచొమానుస్ జలొ ఆదాము, పాపుమ్ తె

సేడిల్స్ తెన్ ఒండి లోకుమ్ తెపాపుమ్అయ్ లి, అనెన్ పాపుమ్ చి రిసొ
మొరున్ అయ్ లి. జాకయ్ ఒతత్ తెంతొ ఎతిక్ మానుస్ పాపుమ్ కెర
అసిత్, కెరతి, చి ఎతిక్జిన్ క మొరున్ అయ్ లి. 13 దసిస్, కచితుమ్,
దేముడు ఆగన్ల్ రితి నే దిలిఅగెగ్యితెంతొఈంజలోకుమ్ తెపాపుమ్
అసెస్. ‘గని ఆగన్ల్ రితి నెంజిలిస్ తె జాపాపుమ్ చి రుజుజ్ సరిగా డీసె
నాయ్, చి తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక నెంజె’. 14 జలెకి, ఆగన్ల్ దిలిస్ క
*మదెనె జలొ మోసే నే జెతె అగెగ్ కి, తొలితొచొ ఆదాము తెంతొ కి

* 5:14 5:14 నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20 అదయ్యల్.
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మానుస్ల్ క మొరున్ ఏలుప కెరె తిలన్. †వేర పాపల్ జేఁవ్ కెరెల్ కి,
దేముడుచి కోడు పిటట్వనొల్ ఆదాము కెరిల్ రగుమ్ పాపుమ్ నే కెరల్సచి
ఉపిప్రి కి మొరున్యి ఏలుప కెరె తిలన్. జలెకి, పడొత్ జెంక తిలొ
యేసుక ‡తొలితొచొ ఆదాము అమ్ క టాలి జతయ్. ఆదాము ఏక్
కాలుమ్ కమొదొల్ చొ, §పాపుమ్ చిమొరున్ ఏలుప కెరి కాలుమ్. పడొత్
యేసు అనెన్క్ కాలుమ్ క మొదొల్ చొ, పాపుమ్ గెచచ్వ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ఏలుప కెరి కాలుమ్. 15పాపుమ్ తె సేడల్స్ క చి రచచ్న దిలిస్ క
తేడ. మెలె,ఎకిక్లొమానుస్పాపుమ్కెరిల్స్ చిరిసొఒగగ్ర్ జిన్మొరల్మ్.
గనిదేముడుచిదయచిరిసొజోఅనెన్కొల్ మానుస్ జలొయేసుకీసుత్ జోచి
పేమకఆరిదిలిరచచ్నచిఒగగ్ర్ జిన్ కజోదేముడు నెతొవకెరయ్అసెస్.
16 అనెన్, జోచి దయక దేముడు దిలి వరుమ్ క జరుగ్ జతిస్ క చి జో
ఎకిక్లొ కెరిల్ పాపుమ్ క జరుగ్ జలిస్ క ఒగగ్ర్ తేడ. జా ఎకిక్ పాపుమ్ చి
రిసొచి తీరుప్ కిచొచ్ ఆన్ లి మెలె, దేముడు దెతి సిచచ్. గని, పడొత్ ,
అమ్ ఎతిక్జిన్ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెర కెర అమ్ కెరల్ పాపల్
ఒగగ్ర్ నిలవ్ జా గెలిపొది,జోదేముడు జోచి దయక దిలి రచచ్న కిచొచ్
ఆన్ లి మెలె, అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ దిలిసి. 17 దేముడు సంగిలి
*కోడుజోఎకిక్లొపిటట్వపాపుమ్ తెసేడిల్సితెంతొజాపాపుమ్ చిసిచచ్,
మెలెమొరున్యి, ఏలుప కెరయ్. జలెకి, అనెన్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ క జరుగ్
జయెదెమెలె,జోఅనెన్కొల్ జలొయేసుకీసుత్ చి అతిత్ దేముడుచి దయచి
రిసొచి, జో ఆరి దిలి పునిన్మ్ కకక్ కకక్ దొరుక్ జయెదె గే, జితిస్ తె,
మెలె పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె, జేఁవ్ †ఏలుప కెరుల. 18 దసిస్ జలె,
ఎకిక్లొపాపుమ్ కెరిల్సి కీసి ఎతిక్జిన్ క సిచచ్తె సేడయ్ లి గే, దసిస్,జో

† 5:14 5:14 ఆదాము తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత లటట్బ ఏక్ కోడు
తినన్గ సంగ తిలన్. తినన్గ సంగిలి జా ఆడ ఆదాము పిటట్య్ లన్. ఆదికాండుమ్ 2:15-17
చి 3 అదయ్యిమ్. ‡ 5:14 5:14 1 కొరిందిల్ 15:22, 45 § 5:14 5:14
ఆదికాండుమ్ 3అదయ్యిమ్. * 5:17 5:17 14 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి. 17 నంబర్?
కోడు దెక. † 5:17 5:17 తిమోతిక రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:12. డీసయ్ లిసి 5:10,
20:4, 6 చి 22:5.
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అనెన్కొల్ పునిన్మ్ కెరిల్సి ‡జోక నంపజల ఎతిక్జిన్ చి పాపుమ్ పుంచ
జోవయింక జియడత్య్. 19మెలె, ఎకిక్లొ మానుస్ దేముడు సంగిలి
కోడు నే కెరిల్స్ చి రిసొ §ఎతిక్జిన్ పాపుమ్ సుదల్ జా గెలమ్. దసిస్,
జోఅనెన్కొల్ , దేముడు అబొబ్స్ చికోడు సూన కెరిల్స్ చి రిసొ *ఒగగ్ర్ జిన్ క
‘జేఁవ్ పునిన్మ్ జల రితజాఅసిత్’మెనజో దేముడు కచితుమ్ దెకెదె.

20 ఆగన్ల్ రితి మదెనె అయ్ లి, గని కిచొచ్క మెలె, మానుస్ల్
పాపుమ్ ఇండితిస్ చి రుజుజ్ సొసుట్ మ్ డీసుస్ మెనయ్ దేముడు జా
ఆగన్ల్ రితి మదెనె దిలన్. గని మానుస్చి పాపుమ్ దసిస్ సొసుట్ మ్
రుజుజ్ జలెకి, అమ్ క కిచొచ్ రుజుజ్ అయ్ లి మెలె, దేముడుచి దయ జా
పాపుమ్ చిజాఆగన్ల్ రితి జీన అనెన్య్కామ్ కెరిల్. 21మెలె,పాపుమ్
మొరున్ ఆన,జాపాపుమ్మొరున్ వాట్ కీసి ఏలుప కెరె తిలి గే, దసిస్,
అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ మొర అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ, జోచి
పునిన్మ్ అమ్ క ఆరి దిలిస్ కయ్ జోచి దయ ఏలుప కెరుస్ మెనయ్,
దేముడుచి దయయ్ జీన అసెస్. అమ్ క ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదపరలోకుమ్ చిజీవుక కెఁయఁకతెఁయఁకజిఁయఆకర్ కయ్ఒతత్య్
గెతు’మెనయ్జావరుమ్ దిలన్.

6
నంపజాపాపుమ్ముల సతిత్మ్ ఇండుక

1 జలె, కిచొచ్ మెనుమ? ‘అమ్ చి పాపుమ్ దేముడు చెమించుప
కెరిస్ తె జోచి దయ ఒగగ్ర్ డీసుక, ఒగగ్ర్ అవ్ కాసుమ్ దెమ’ మెన
అమ్ పాపుమ్ ఇండితె తంక గే? 2 దసిస్ ఉచరుక నాయ్. పాపుమ్
ముల అమ్ చి సొంత ఆతమ్క మొరల్ రిత జలమ్ మెలె, పాపుమ్ తె
కీసి అనెన్ ఇండుమ్ దె? 3 యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్ జల
అమ్ ఎతిక్జిని, జలె, జో మొర పాపుమ్ గెచచ్య్ లిస్ చి గురు జతి
‡ 5:18 5:18 నెంజిలె ‘పాపుమ్ పుంచి జతి అవ్ కాసుమ్, జోవయించి రాజిమ్ తె జితి
అవ్ కాసుమ్, ఎతిక్జిన్ క దొరుక్ కెరయ్’. గని దొరుక్ కెరెల్ కి,జానఙిలెకయ్. కీసి నఙుక మెలె,
యేసుకీసుత్ కయ్ నంప కెరుకయ్. యోహాను 3:18, 1:12. § 5:19 5:19 3:10-12,
23 దెక. * 5:19 5:19 18 నంబర్ కోడు దెక.
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బాపిత్సుమ్ కడనిల్స్ తె జో మొరిల్స్ తెన్ బెదిల్ రితి, జా మొరల్ రిత
జలమ్ మెన నేనుస్ గే? 4 జో యేసుచి ఆఁగ్ మొరిల్స్ తె అమ్ బెద,
అమ్ చి ఆతమ్క మొర జో తెన్ రోయి జలి గురుకయ్ అమ్ బాపిత్సుమ్
నఙనల్మ్. దసిస్, అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి సెకిక కీసుత్ కీసి మొరున్
తెంతొ అనెన్ జీవ్ జా ఉటల్న్ గే, దసిస్, అమ్ఈంజ బతుక్కయ్ నొవర్
జెరుమ్న్జోచిఆతమ్తెజెరుమ్న్జాసతిత్మ్ఇండుకయ్మెన,జోదేముడు
అమ్ క జియడ అసెస్.

5 జలె, జో మొరిల్స్ తె ఆతమ్క బెద జో తెన్ అంటుప జలి రితి
జలమ్ మెలె, జో అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్ జీవుక కచితుమ్ ఆమ్ కి
జిమ్ దె, చి మదెనె ఆఁగ్ క అమ్ మొరెల్, ఆకర్ క జోచి రితి ఆమ్ కి
జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దె. 6 అమ్ చి ఆఁగుతె ఏలుప కెరె తిలి అగెగ్చి
పాపుమ్ బుదిద్ పూరి గెసుస్మెనయ్,పాపుమ్ చిసేవఅమ్అపెప్ తెంతొ
కెరుకనాయ్మెనయ్,పాపుమ్అమ్ చిఅగెగ్చి ఆతమ్ జోతెన్ సిలువతె
గలి జామొరిల్ మెన జానుమ్. 7అమ్ చి పాపుమ్ చి ఆతమ్మొర తిలె,
పాపుమ్ అమ్ క ఏలుప కెరిస్ తెంతొ విడద్ల్ జా అసుస్మ్. 8 గని
అనెన్, కీసుత్ తెన్ మొరల్మ్ మెలె, ‘జో తెన్ జిమ్ దె’ మెన కి అమ్ క
దయిరిమ్ అసెస్. 9 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ మొర తా అబొబ్స్ అనెన్
జియడొల్సొజా కెఁయఁక అనెన్మొరెనాయ్మెనజానుమ్. అపెప్ జోచి
ఉపిప్రి మొరున్క కిచొచ్య్ అదికారుమ్ నాయ్. 10జోమొరిల్స్, జలె,
మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి బలి జలిసి. జా కామ్, జలె, ఎకిక్
సుటుట్ క పూరి జెయిమ్ జలిసి, కేడిల్సి. గని జో అపెప్ జితిసి, జలె,
దేముడుచిగవురుమ్కెఁయఁకతెఁయఁకదెకయ్ తిరితిజోజితయ్. జో
మొరిల్స్ ఎకిక్ సుటుట్ చి కామ్, జోచొ అబొబ్స్ చి గవురుమ్ దెకయ్ తిసి
కెఁయఁక తెఁయఁక చి కామ్, కేడిత్సి నెంజె. 11జాకయ్ తూమ్ కి కీసి
దెకనుకమెలె, ‘అమ్ చిపాపుమ్గెలి. అమ్ చిపాపుమ్ చిఆతమ్మొరిల్’
మెనయ్, కీసుత్ జలొ యేసుచి జీవుకయ్ నొవర్ జిఁయ అసుస్మ్, చి
దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి అమ్ ఇండితె తంకయ్ మెన
అరుద్ మ్ కెరన దసిస్ ఇండుక.
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12జాకయ్, మొర తుమ్ చ ఆఁగ్ తె పాపుమ్ ఏలుప కెరుస్ నాయ్,
నెంజిలె తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరె,పోన. 13పాపుమ్ కమొ కెర
అయ్ దల్ జేఁవ్ జతి రితి, పాపుమ్ తె తుమ్ చ ఆఁగ్ చ వాటల్ తుమ్
బెదవ నాయ్. గని, ‘మొరున్ తెంతొ జో అమ్ క నెతొవ కెర జో తెన్
బెదవన దేముడు అమ్ క జియడయ్ అసెస్, అమ్ క జివివ్ కెర అసెస్’
మెనయ్,జోచిఅతిత్ తుమ్ చిఆతమ్సొరప్ కెరదా,జోచిసతిత్మ్దెకయ్ త
కమొచిరిసొచఅయ్ దల్జేఁవ్జతిరితి,తుమ్ చఆఁగ్ చవాటల్జోచి
అతిత్ సొరప్ కెర దాస. 14జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలదు మెలె తుమ్ చి
ఉపిప్రిపాపుమ్ఏలుప కెరెనాయ్. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ఆగన్ల్ చి రితి
తెడినాయ్, గని జో దేముడుచి దయచి తెడి అసుస్స్.

15జలె, ‘అపెప్ ఆగన్ల్ రితి తెడి ఆమ్నాయ్. జోవయించి దయక
దేముడు అమ్ క చెంగిల్ దెకితయ్,చిఅమ్పాపుమ్కెరెల్ బాదనాయ్’
మెంతసు గె? దసిస్ ఉచరుకనాయ్. 16జోచిసేవ కెరుకమెన కచిఅతిత్
తుమ్ కతుమ్ఒపప్న కెరనతసెత్ గే,జోచయ్గొతిమానుస్ల్జాఅసుస్స్
మెననేనుస్ గే? పాపుమ్ తెసొరప్ కెరనెల్,పాపుమ్ చగొతిమానుస్ల్జసెత్,
చిమొరున్తె గెతె. దేముడుచి కోడు కెరిస్ తె ఒపప్న కెరంతె జలె, జో
దెతిపునిన్మ్ జసెత్.

17దేముడుక జెయియ్! పాపుమ్ చిసేవ కెరపాపుమ్ చగొతిమానుస్ల్
తుమ్ అగెగ్ జా తిలదు, గని తుమ్ క అపెప్ సికడిల్ తుమ్ క అపెప్ దిలి
కోడ్ రితి ఇండుక తుమ్ చి పెటిట్ కోర్ పజా అసుస్స్. 18అనెన్,పాపుమ్
ఏలుప కెరిసి తెంతొ దేముడు తుమ్ క విడద్ల్ కెర, సతిత్మ్ ఇండితిస్ క
తుమ్ గొతిమానుస్ల్ జతి రితి కెర అసెస్. 19మానుస్ల్ రోజుక అరద్ల్
సంగితి రితి, టాలికయ్ ‘గొతిమానుస్ల్’ మెంతసి. కిచొచ్క మెలె,
ఆతమ్కమొచి రిసొచ కొడొ అరుద్ మ్ కెరనుక తుమ్ క ఇదిల్ బాద, చి
‘అరుద్ మ్కెరంతు’మెనయ్ఇసిటాలితెన్సంగితసి. జాఅరుద్ మ్ కిచొచ్
మెలె, లంజె వెటాక్రుమ్ చ కమొతె, పాపుమ్ చి ఉపిప్రి పాపుమ్ చ
కమొతె తుమ్ చ ఆఁగ్ చ వాటల్ అగెగ్ బెదవంతె తిలదు, గని అపెప్
తెంతొ తుమ్ కిచొచ్ కెరుక మెలె, దేముడు తుమ్ క దిలి సుదిద్ పూరి
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నెరవెరుస్పయ్ జతి రితి, సతిత్మ్ కమొక ఇండితిస్ తెయ్, తుమ్ చ
ఆఁగ్ చవాటల్ తుమ్సొరప్ కెర దాస.

20పాపుమ్ చి సేవ కెర పాపుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ తుమ్ తిలి పొది
సతిత్మ్ ఇండితి ముదొద్ తెను నాయ్, ‘ఆమ్ సతిత్మ్ ఇండుక నాయ్’
మెన ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండితె తిలదు. 21 గని జా పొదిచ
తుమ్ చ కమొచి రిసొఅపెప్ ఉచరెల్ తుమ్ క లాజు. జేఁవ్ కమొతుమ్ క
కిచొచ్ లాబుమ్ ఆనల్? కిచొచ్ పలితుమ్ దెరల్? లాబుమ్ నాయ్, కిచొచ్
చెంగిల్ పలితుమ్ నాయ్. దసస్ కమొ మానుస్క కేనె నెతతి మెలె,
నాసెనుమ్ తె, మొరున్తెయి. 22 గని, పాపుమ్ ఏలుప కెరిస్ తెంతొ
విడద్ల్ జా దేముడుచ గొతిమానుస్ల్ తుమ్ జలి తెంతొ, అపెప్ కిచొచ్
పలితుమ్దెరయ్మెలె,జోదెతిసుదిద్ జా,తుమ్సుదిద్ రితిఇండితసు,
చిజోదెతిసుదిద్ తుమ్ క పరలోకుమ్ తెబెదయ్ తయ్,తుమ్ క కెఁయఁక
తెఁయఁక జియడత్య్.

23 జలె, పాపుమ్ జేఁవ్ చి సేవ కెరసక బటావ్డి మొరున్యి. గని,
దేముడు జోవయించి సరద్క అమ్ క ఆరి దిలి వరుమ్, అమ్ చొ పబు
జలొయేసుకీసుత్ చి తెడి పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితిసి.

7
ఆగన్ల్ తెంతొ విడద్ల్ జా కీసుత్ చి తెడి తిలిస్

1 జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ జాన్ ల బావుడుల్ , మానుస్
మొర తిలె నాయ్, గని జివివ్ తిలె పొదికయ్ జోచి ఉపిప్రి ఆగన్ల్ క
అదికారుమ్ తయెదె మెన నేనుస్ గే? 2 గని, కేన్ జవుస్ తేర్ బోదచొ
మునుస్సి జివివ్ తిలి ఎదిలి, ఆగన్ల్ చి రిసొజోచి తెడిజాతయెదె,జా
ఆగన్ పిటట్వుక నెంజె. గని మునుస్స్మొర గెలె, తెరిన్మునుస్ చెంగిల్
తతి జా ఆగన్ జేఁవ్ చి ఉపిప్రి తయె నాయ్. 3 జాకయ్, మునుస్సి
జీవ్ తిలె పొది జా తేర్ బోద అనెన్కొల్ క గెలె, జాక ‘లంజె’ మెనుల, గని
మునుస్సిమొర గెలె,జాఆగన్ముదొద్ కెరిల్స్ తెంతొజాపిటట్వజాఅసెస్,
చి అనెన్కొల్ క పెండిల్ జలె లంజె నెంజె.
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4 దసిస్, బావుడుల్ , కీసుత్ క నంప కెర జో తెన్ తుమ్ బెదిలి రిసొ, జో
యేసుకీసుత్ చి ఆఁగ్ మొరిల్స్ తెన్ తూమ్ కి మొర అసుస్స్, చి రిసొ
తుమ్ చి ఉపిప్రి ఆగన్ల్ క అదికారుమ్ నాయ్. దసిస్, తుమ్ అపెప్
ఆగన్ల్ చి తెడి నాయ్ చి రిసొ తుమ్ అనెన్కొల్చి అదికారుమ్ చి తెడి
తంక వాట్ తవుస్మెనయ్ దేముడు ఇసి జరుగ్ కెరల్న్. జో దేముడుచి
గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి అమ్ ఆతమ్పలితుమ్ దెరుక మెనయ్, మొర
జీవ్జాఉటొల్ జో కీసుత్ చి తెడి అమ్తంకయ్మెనయ్ఇసి జరుగ్ కెరల్న్.
5 ఈంజ ఆఁగ్ చ అమ్ చి పాపుమ్ చ ఆసల్ క అమ్ జితె తిలి పొది
ఆగన్ల్ అమ్ చి పెటిట్చ ఆసల్ క ‘పాపుమ్ చయ్’ మెన దెకయ్ తె తిల,
చి జేఁవ్ ఆగన్ల్ ‘దస కమొపోన’మెన సంగితికయ్, జేఁవ్పాపల్ కెరి
ఆస ఒగగ్ర్ జా గెలి. పాపుమ్ కెరి జా ఆస ఒగగ్ర్ జా అమ్ చి ఆఁగ్ చ
వాటల్ తెబార్జా జేఁవ్ చి కామ్ కెరె తామొరున్ ఆన్ తి పలితుమ్ దెరె
తిలి. 6 గని అపెప్, కీసుత్ తెన్ బెద అమ్ ‘మొరిల్’ తెంతొ, ఆగన్ల్ తెంతొ
పిటట్వజాఅసుస్మ్. అమ్ కదెరబందతిలిజాఆగన్ల్ కఅమ్ చిఉపిప్రి
అదికారుమ్నాయ్చిరిసొరెగిడల్ ఆగన్ల్ చితెడినాయ్గనిదేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్కయ్ నొవర్ జెరుమ్న్ జా, జయియ్ సెకికయ్ జోచి సేవ
కెరసుమ్.
ఆగన్ల్ తెపాపుమ్వాట్ చజ ఒగగ్ర్ జా గెతిస్

7 జలె, కిచొచ్ మెనుమ? ‘ఆగన్లీ పాపుమ్’ మెనుక జయెదె
గే? నెంజె. దసిస్ మెనుక జయె నాయ్. గని ఆగన్ల్ తతత్ నాయ్
జలె, ‘ఆఁవ్’ మెనుమ, ‘ఆఁవ్ పాపుమ్ కెరొల్సొ’ మెన ఆఁవ్ సరిగా
చినంతయ్ నాయ్. “అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జా నాయ్” మెన
ఆగన్ల్ తె తతిత్ నాయ్ జలె, అనెన్కొల్చి ఆసిత్క ఆస జతిస్ క ‘పాపుమ్’
మెన నేన్ తయ్, ఆఁవ్ కి దసిస్ పాపుమ్ కెరిసి చినంతయ్ నాయ్.
8 గని, పాపుమ్ బుదిద్ అంచి పెటిట్ అగెగ్ తెంతొ తిలన్, చి “అనెన్
మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జా నాయ్” మెన ఆగన్ల్ తె తతికయ్, అంచి
పెటిట్చి పాపుమ్ బుదిద్కయ్ “దసిస్ జలె, అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస
జయిందె”మెనయ్ఆస జలయ్, చిఅనెన్ ఒగగ్ర్ ఆసల్, కిచొచ్ కిచొచ్చ
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ఆసల్ ఎతిక్ జలయ్. ఆగన్ల్ నేనెల్, అమ్ చి పాపుమ్ నిజిల్ రితి, జీవ్
నెంజిల్రితితాకామ్కెరెనాయ్. 9 ‘ఆఁవ్’మెనుమ,అగెగ్యిఆగన్ల్ చి
తెడి నే తసెత్, అంచి పాపుమ్ క ‘అసెస్’ మెన నేన కెర, అంచి ఇసుట్ మ్
అయ్ లిరితిసరద్ తెన్జితెతిలయ్, గనిజాఆగన్సూనిల్ తెంతొపాపుమ్
అంచి పెటిట్ అనెన్ జీవ్ జలన్, చి ఆఁవ్మొరల్య్. 10 దసిస్, ‘జీవ్ దెతి
వాట్ దెకయెదె’ మెన ఆఁవ్ నంప కెరిల్ ఆగన్ అంక మొరి సిచచ్ ఆనల్న్.
11 కీసి మెలె, పాపుమ్ బుదిద్ అంక మోసిమ్ కెర, ‘చెంగిల్’ మెన ఆఁవ్
నంప కెరిల్ ఆగన్ వాటీ బార్ జలన్. 12మెలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి
ఆగన్ల్ సుదిద్ అసిత్, ఒతత్చి ఎతిక్ ఆగన్ సుదిద్ అసెస్, సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్
దెకయ్ తయ్, చెంగిల్ అసెస్.

13దసిస్ జలె, ‘ఆఁవ్’మెనుమ,చెంగిల్ చిఅంకమారల్న్ గే? నాయ్.
ఆగన్ల్ చెంగిల, గనిజాచెంగిల్ తిలిస్ చి ఆగన్ పిటట్వ పిటట్వ,పాపుమీ
అంచి పెటిట్ జేఁవ్ చి కామ్ కెర కెరయిమారిల్. దేముడుచి సెలవ్ కిచొచ్
మెలె, ఆగన్ల్వాట్పాపుమ్జేఁవ్ చికామ్ కెరె తతిస్ తెయిపాపుమ్ క,
పాపుమీమెనమానుస్ల్ చినుత్మెనయ్,పాపుమ్ఆగన్ల్వాట్పుల
పుల కెదిద్ మూరుక్మ్ జా గెతయ్ గే చినుక నెంజిలిస్ చి జేఁవ్ చి కామ్
పూరి డీసుకయ్మెన, దేముడు సెలవ్ దిలన్.

14 జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్కయ్దిలస,జోచిఆతమ్తెయ్బెదితస,మెనఆమ్జానుమ్, గని
ఆఁవ్మానుస్కమాములుమ్మానుస్చిఆఁగి,మాములుమ్మానుస్చి
బుదిద్ అసెస్, చి ఈంజ ఆఁగ్ తె ఆఁవ్ తతి ఎదిలి సేంపు పాపుమ్ అంక
నేనిల్ రితి అసెస్. పాపుమ్ చి గొతిమానుస్ ఆఁవ్. 15 ఆఁవ్ సొంత
ఇండితిసి ఆఁవ్ అరుద్ మ్ కెరనుక నెతిర్ తసి. ‘సతిత్మ్ కెరిందె’ మెలె
కి నెత తా, ‘గరిచ్’ మెన ఆఁవ్ నెసితిసి ఆఁవ్ జరుగ్ కెర గెల సికుక్ జా
గెతసి.

16 జలె, ‘పాపుమ్’ మెన ఆఁవ్ నెసితిసి ఆఁవ్ కెరసి జలె, జా
పాపుమ్ నెసిలిసి తెన్ ‘దేముడు దిల ఆగన్ల్ చెంగిలి’ మెన ఒపప్నిల్
రితి జతయ్. 17తెడిక తెడి దేముడుక పేమ కెరొ అఁవివ్ జా పాపుమ్
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కెరొసొనెంజి, గనిఆఁవ్మానుస్చిఆఁగితిలిపాపుమీజాకామ్కెరయ్.
18మెలె, అంచి సొంత సెకిక, అంచి ఆఁగి, అంక కిచొచ్ సతిత్మ్ నాయ్
మెనజాని. ‘చెంగిల్ చి కెరిందె’ మెన ఉచరిందె, గనిమానుస్చి అంచి
సెకిక జరుగ్ కెరుక నెతిరి. 19నెత, ‘చెంగిల్’మెన ఆఁవ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి
జరుగ్ నే కెరె, నెసిలి పాపుమ్ జరుగ్ కెరయ్ గెలత్సి. 20 జలె, ‘పాపుమ్’
మెన ఆఁవ్ నెసితిసి ఆఁవ్ కెరసి జలె, దేముడుక పేమ కెరొ అఁవివ్
జరుగ్ కెరిల్సి నెంజె, గని అంచి అఁగి జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ కెర,పాపుమీజరుగ్
కెరయ్.

21 దసిస్, కిచొచ్ ఆగన్ డీసత్య్ మెలె, ‘సతిత్మ్ కెరిందె’ మెన ఆఁవ్
ఉచరెల్ పొది, పాపుమ్ పాసి రకితె అసెస్. 22మెలె, అంచి పేట్ తెడి
దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ రిసొ ఇసుట్ మ్ కెరుక పేమయ్ అసిస్,
23గని అంచిఅఁగి కిచొచ్ ఆగన్ జరుగ్ జతిసి ఆఁవ్ చినితసిమెలె,అంచి
మెనుస్తె తిలిస్ చి ఉపిప్రి జా వేరచి యుదుద్ మ్ కెర, అంచి ఆఁగిచ
వాటల్ తెన్ నెరవెరుస్ప జతి పాపుమ్ తె అంక దెరున్ సేడయ్ తయ్.
24అయొయ్! కెదిద్ బాద సేడత్సి, జా ఎతిక్ రిసొ! మొరున్ ఆన్ తి ఈంజ
పాపుమ్ చి ఆఁగ్ తెంతొ కో అంక రచిచ్ంచుప కెరుల? 25అమ్ చొ పబు
జలొయేసుకీసుత్ చి రిసొ దేముడుక జొఒర! జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరెదె!
జొయియ్అమ్ క జీనవ అసెస్! జలె,అపెప్చిమటుట్ క అంచిమెనుస్క,జో
తిలి ఆతమ్క, దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి రిసొ దేముడుచి సేవ
ఆఁవ్ కెరసి, గని అంచి ఆఁగ్ క పాపుమ్ చి సేవ కెరసి.

8
యేసు అమ్ క పాపుమ్తెంతొమొరున్ తెంతొ పిటట్వ కెరిల్సి

1 జలె, కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడిచ మానుస్ల్ క జో జోచి పాపుమ్
పుంచఅసెస్చి రిసొలోకుమ్ చ ఎతిక్క జో తీరుప్ కెరిపొది జేఁవ్ క కిచొచ్
సిచచ్ జంక నాయ్. నాసెనుమ్ తె జేఁవ్ గెచుచ్క నాయ్. 2 కిచొచ్క మెలె,
అమ్ క ఏలుప కెరె పాపుమ్ చి మొరున్చి పమానుమ్ చి సెకి తెంతొ
జీవ్ దెతి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి ఆగన్తె అమ్ క పిటట్వ కెరయ్
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అసెస్. జోయేసుచి అతిత్,యేసుతె జరుగ్ జలి కామ్ వాట్ విడద్ల్ కెరయ్
అసెస్. 3 మెలె, మానుస్చి ఆఁగి పాపుమ్ ఏలుప కెరయ్. అమ్ చి
ఆఁగి ఏలుప కెర, ఆగన్ల్ నెరవెరుస్ప కెరుక తిలిసిపాపుమ్పిటట్య్ లి.
జాకయ్ఆగన్ల్అమ్ చిపాపుమ్గెచచ్వుకఅమ్ కచెంగిల్ కెరుక నెతిరి.
జలె, దేముడు అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్వ అమ్ క సుదిద్ కెరుక మెన
మానుస్చి ఈంజ పాపుమ్ చి ఆఁగ్ రూపుమ్ జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క
ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లన్. దసిస్ పాపుమ్ పుంచితి బలి జో జతి
రిసొ అమ్ చి అఁగి కామ్ కెరి పాపుమ్ జాక జెతికయ్, జో యేసుచి
ఆఁగ్ వాట్పాపుమ్ క సిచచ్ కెర గెల తీరుప్ కెరల్న్*. 4 కిచొచ్క పాపుమ్ క
తీరుప్ కెరల్న్ మెలె, ఆగన్ల్ తె సంగిలి దొరుక్ జలి పునిన్మ్ అమ్ చితె
నెరవెరుస్ప జవుస్ మెనయ్. కచితె మెలె, అమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ క
నాయ్ గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకికయ్ కో ఇండుమ్ దె గే,
అమిమ్.

5మాములుమ్మానుస్చిబుదిద్క,ఈంజఆఁగ్ చఅమ్ చిపాపుమ్ చ
ఆసల్ క కో జితతి గే, ఈంజయి లోకుమ్ తె తిలిస్ ఎతిక్క, ఈంజ
ఆఁగ్ చ ఆసల్ తిలిస్ ఎతిక్కయ్ కోర్ ప జతతి, ఉచరె తతత్తి. గని
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక కో జితతి గే, జా ఆతమ్యి
సికడిత్స్ కయ్ కోర్ ప జతతి, ఉచరె తతత్తి. 6ఈంజయ్ లోకుమ్ చి,
అమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరిస్ క కోర్ ప జతిసి మానుస్క మొరున్తె
నెయెదె, గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కోర్ ప జతిసి అమ్ క జీవు
దెతిసి, సేంతుమ్దెతిసిజాఁ అసెస్. 7మెలె,ఈంజలోకుమ్ చ,అమ్ చి
ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరిస్ క కో కోర్ ప జతతి గే, జో ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుక విరోదుమ్జాఅసిత్,విరోదుమ్ కెరతి. దసిస్పాపుమ్ చి
ఆతమ్ తిలస దేముడుచి ఆగన్ల్ సూన్ తి నాయ్, కెరి నాయ్. నెతిరి.
8మాములుమ్ మానుస్చి జోచి సొంత బుదిద్క, జోచి ఆఁగ్ చ ఆసల్ క
ఇసుట్ మ్అయ్ లి రితిఇండితస, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కెరుక నెతిరి,జోక
సరద్ కెరుక నెతిరి.
* 8:3 8:3యోహాను 12:31-33 దెక, కొలొసిస్యుల్ 2:15 దెక.
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9 తుమ్, మాతుమ్, మాములుమ్ మానుస్చి పాపుమ్ బుదిద్చ
నెంజుస్, ఈంజ ఆఁగ్ చ ఆసల్ క జితస నెంజుసు, నాయ్ గెద?
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్ జలె, జోచి ఆతమ్కయ్
జితసు. కేన్ మానుస్చి పెటిట్ కీసుత్ చి ఈంజ ఆతమ్ తయె నాయ్ గే,
జో మానుస్ కీసుత్ చొ నెంజె. 10 తుమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొ తుమ్ చ
ఆఁగ్ మొరల్ రిత జా అసిత్, గని కీసుత్ తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్ జలె, కీసుత్ చి
పునిన్మ్ చి రిసొ జోచి ఆతమ్క తుమ్ జివివ్ అసుస్స్. 11జో యేసుక
అనెన్ జియడొల్ దేముడు అబొబ్స్ చి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జితయ్ జలె,
కీసుత్ జలొ జోయేసుకమొరున్ తెంతొ విడద్ల్ కెర జియడొల్ జో అబొబ్సి,
మొర తుమ్ చయ్ ఆఁగ్ క కి జియడెదె. తుమ్ చి పెటిట్ జితి జోచి
ఆతమ్వాటు, తుమ్ చి పెటిట్ జో దెతి జోచి ఆతమ్కయ్ జియడెదె.

యేసు తెన్ అమ్అబొబ్స్ చపుతత్రుల్
12 జాకయ్, బావుడుల్ , అమ్ పూచి జా అసుస్మ్. జా పూచి

అమ్ కీసి కుటట్వుక? మాములుమ్మానుస్చి బుదిద్క నాయ్, అమ్ చి
ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరిస్ క నాయ్. జా ఎతిక్ పోన. 13 కిచొచ్క
మెలె,మాములుమ్మానుస్చిబుదిద్క,తుమ్ చిఆఁగ్ చఆసల్ క,తుమ్
జితసు జలె, ఆతమ్క మొరె. గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక
ఈంజ ఆఁగుచ కమొ గెచచ్వనయ్ గెలెత్ జలె, మారె జలె, ఆతమ్క జిసెత్.
14 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక ఇండితొ ఎతిక్
మానుస్,జోదేముడుచి పుతత్రుల్ జవుల. 15మెలె,జోచిఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ అయ్ లిసి తుమ్ క గొతిమానుస్ల్ కెర బియడిత్సి నెంజె. తుమ్ చి
అగెగ్చి బుదిద్చి రిసొచి బిడిక్ తెన్ తుమ్ అపెప్ తంక నాయ్. జోచి
ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లిసి తుమ్ క జోవయించ పుతత్రుస్లి కెరిల్సి.
అపెప్ “అంచపుతత్రుల్ తుమ్”మెనజోఅమ్ క దెకితయ్,చి “ఓ బ, ఓ
బ” మెన జోక అమ్ ఉంకయ్ లె, కిచొచ్ సెకిక ఉంకయ్ తసుమ్ మెలె,
16జోచబోదల్ అమ్జలిస్ చి రిసొ,జోచిసొంత ఆతమ్ అమ్ చి ఆతమ్తె
జోచ బోదల్ మెన సాచి దెతయ్ చి, దసిస్ ఉంకయ్ తసుమ్. 17అనెన్,
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జోవయించ బోదల్ జలమ్ మెలె, జోచి పుతుత్ స్ జలొ కీసుత్ తెన్ జో
దేముడుక తిలిస్ తె అమ్ క వాట జెయెదె. జావాట అమ్ క కీసి సేడెదె
మెలె, జో యేసు సేడల్ బాదల్ తె అమ్ బెద ఓరుస్ప జా జీనెల్, జోచి
పరలోకుమ్ తెచి ఉజిడ్ తెజో గవురుమ్ జతిస్ తె కి బెదుమ్ దె.

18 జలె, బాదల్ సేడిత్స్ చి రిసొ, చి యేసు తెన్ అమ్ గవురుమ్
జతిస్ చి రిసొ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, దేముడు జా ఆకర్ దీసిక అమ్ క
కెరి గవురుమ్ చి రిసొ ఉచరెల్, ఈంజ ఉగుమ్ చ బాదల్ కెతిత్ జలెకి
కిచొచ్ నెంజె. 19జో దేముడుచ పుతత్రుల్ అమ్ జలిసి, జా దీసిక అమ్
గవురుమ్ జతిస్ తె పూరి రుజుజ్ జతె ఎదక జెరమ్య్ లిస్ ఎతిక్ ఆస
తెన్ రకితె అసెస్. 20 కిచొచ్క మెలె, తయార్ జలిస్ ఎతిక్ అగెగ్ తెంతొ
కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్ సేడ సికుక్ జా అసెస్. జాచి ఇసుట్ మ్ క నాయ్,
గని “కచితుమ్ సమయుమ్జా అయ్ లి మెలె చెంగిల్ కెరిందె” మెన
దేముడుచి సెలవ్ నెరవెరుస్ప జతిస్ కయ్ ‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’
మెలి రితి దయిరిమ్ తెన్ తిలి రితి రకితయ్. 21మెలె, దేముడుచ
బోదల్పూరి విడద్ల్ జా గవురుమ్ జతిపొదిక జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్ కి జా
పాడ్ జతిస్ తెనాసెనుమ్ జతిస్ తె సేడిల్స్ తెంతొ విడద్ల్ జయెదె.

22 తేర్ బోద లడెస్ జంక మెన కంటుల్ పాఁవ జా అయ్ లి పొది కీసి
కసట్ల్ నొపుప్ల్జాటింకితయ్గే, దసిస్, జెరుమ్న్ జలిస్ ఎతిక్మొతుత్ మ్
అపెప్ ఎద కసట్ల్ నొపుప్ల్తెన్టింకయ్ తయ్మెనజానుమ్. 23తెదిద్లి
నాయ్ అమ్ క జెతికయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి మొదొల్ చి
పంటొ అమ్ చి పెటిట్ అసెస్. జలె, “అమ్ చ ఆఁగ్ క, ఈంజ లోకుమ్ చ
బాదల్ ఎతిక్ తెంతొ, దేముడు అనెన్ గెననిల్సి, అమ్ జోచ పుతత్రుల్
జలిసి, కెఁయఁక పూరి డీసెదె? అమ్ అనెన్ కెదిద్ రకుక?” మెన ఆమ్
అమ్ చి పెటిట్ టింక టింకయ్ రకితసుమ్. 24 ‘అమ్ చ ఆఁగ్ కమారుస్ప
కెరిస్ జో జరుగ్ కెరిస్ కయ్ జో అమ్ క రచిచ్ంచుప కెర అసెస్’ మెనయ్
ఆసతెన్ రకితసుమ్. జలె,ఉచరుమ, దెకిలిసి జరుగ్ జలిస్ కయ్ ‘ఆస
తెన్రకితసుమ్’మెనుక బెదెనాయ్. దెకిలిసిజరుగ్ జలిస్ కయ్కోఆస
తెన్రకితినాయ్. 25గనిఅపెప్క నేదెకిలిస్ క ‘కచితుమ్జరుగ్ జయెదె’
మెన అమ్ క ఆస తిలె, నిదానుమ్ తెన్ రకుమ్ దె.
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అమ్ చ పారద్నల్ తె కి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క తోడ్
తతిస్

26 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క సెకి నెంజిలిస్ ఎతిక్తె కి
అమ్ క తోడు తతత్య్. పారద్న కెరుక జలె, కీసి పారద్న కెరక్గే నేనుమ్,
గనిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్సొంతఅమ్ చిపెటిట్ అమ్ చపారద్నల్ తె
బెద అమ్ లటట్బుక నేనిల్స్, సంగుక నెతిరిల్స్ క తోడు తతత్య్, అమ్ క
సికడత్య్, చి అమ్ సంగుక నెతిరిల్స్ క లటట్బుక నేనిల్స్ క అమ్ చి పెటిట్
అమ్టింకితిస్ చిఅరుద్ మ్బెదయ్ తయ్. 27జలె,జోచిసుదిద్ తిలిఆతమ్
అమ్జోచయ్ జల అమ్ చ పారద్నల్ తె తోడు తా, దేముడుచి ఇసుట్ మ్
తిలిసి ఒతత్ బెదయ్ తయ్. జోచి ఆతమ్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ బెదయ్ తయ్ గే
జొయియ్ జానె. దసిస్, అమ్ చి పెటిట్ తిలిస్ ఎతిక్ పరిచచ్ కెరొసొచి ఆతమ్
సొంతయ్అమ్ చపారద్నల్ తె అమ్ క తోడ్ తతత్య్, బెదితయ్.

దేముడు అమ్ క జీనయ్ తిసి డిటుట్ మ్ కెరిసి
28అనెన్ కిచొచ్ దయిరిమ్జతసుమ్మెలె, దేముడుక పేమ కెరల్సక,

మెలె జోచయ్ జంక మెన దేముడు జోచి ఇసుట్ మ్ క బుకారల్సక కిచొచ్
బాదల్ అయ్ లె కి, జేఁవ్ బాదల్ తె కి చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి రితి జా
ఎతిక్చెంగిల్ క బెదిత్ రితిజోనెరవెరుస్ప కెరయ్మెనజానుమ్. 29కో
యేసుకీసుత్ క నంపజా జో దెతి రచచ్న నఙనుక గే జో దేముడు అగెగ్
తెంతొజానె. జలె,జోచొసొంతపుతుత్ స్యేసుచ రితఅమ్జంకమెన
అమ్ కయ్ జో నిసాన, జా జరుగ్ కెరుక ఒపప్నల్న్. దసిస్, అమ్ ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ బావుడిస్వొ జలసక యేసు తొలుస్ర్ జలన్. 30 జలె, ‘యేసుచ
రిత జతు’ మెన జో కకక్ కకక్ నిసానల్ గే, జోవయింక బుకారల్న్. కకక్
కకక్ బుకారల్న్ గే, జోవయించి పాపుమ్పుంచ ‘అపెప్ తెంతొ పునిన్మ్
జాఅసిత్’మెలి రితి దెకిలన్, చి కచి కచిపాపుమ్పుంచ ‘పునిన్మ్జా
అసిత్’మెలి రితి దెకిలన్ గే, “జోవయింక పరలోకుమ్ తె కడ నెయిందె,
అంచిఉజిడ్ తెఅంచి గవురుమ్ తెబెదయిందె”మెనయ్ఒపప్నల్న్,చి
జరుగ్ కెరెదె.
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31 జలె, ఈంజ ఎతిక్ బెదవ కిచొచ్ మెనుమ? దేముడు అమ్ క
తోడు అసెస్ జలె, కో అమ్ క పాడ్ కెరుక తెరితి! నెతిరి! 32 జోచొ
సొంత పుతుత్ స్ క బాదల్ నే పిటట్య్ తె, అమ్ ఎతిక్జిన్ క పాపుమ్
తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ జోక బలి కెర మొరున్తె సొరప్ కెర దిలొ.
అమ్ చి ఉపిప్రి జోవయింక తెదిద్ పేమ తిలి జలె, జో పుతుత్ స్ క దెతిసి
ఎతిక్తె అమ్ క కి వాట దెయెనాయ్గే? దెయెదె.

33 దేముడు నిసానల్చి ఉపిప్రి కో కిచొచ్య్ నింద వయడుక తెరితి
గే? కోయి నెతిరి! జో దేముడు సొంతయ్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ
అసెస్. అమ్ క ‘పునిన్మ్’మెలి రితి దెకితయ్. 34అమ్జో నిసానల్సక
కో తీరుప్ కెర, నాసెనుమ్ తె తెదవుక తెరితి గె? కో నెతిరి! మొర అనెన్
ముకిక్మ్ కఅనెన్జీవ్జాఉటిట్లొకీసుత్ జలొయేసుఅబొబ్స్దేముడుచి
ఉజెతొ పకక్ వెస అసెస్. జొయియ్ అమ్ క సిచచ్ దెయెదె గే? నాయ్.
జోసొంత అమ్ చి పచెచ్నచి తీరుప్ సంగితయ్. 35జలె, కీసుత్ చి పేమ
తెంతొ కో జలెకి కిచొచ్ జలెకి అమ్ క పిటట్వ కెరుక తెరితి గే? జోవయింక
అమ్ క వీడుప కెరుక బాదల్ జవుస్ తెర్ తి గే? ఇరుక్ల్ జవుస్ తెర్ తి
గే? మానుస్ల్ కెర గోసల్ అలల్ర్ తెరితి గే? చువెవ్ తతిసి జవుస్ తెరె
గే? పాలల్ నెంజిలిస్ జవుస్ తెరె గే? పమాదల్ జవుస్ తెరితి గే?
మొరిసిచచ్ జవుస్ తెరె గె? కిచొచ్య్అమ్ క జోక వీడుప కెరుక నెతిరి!
36దేముడుచ కొడొతెపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి,
†“తుచి నావ్ చి రిసొ ఒండిమెదెద్నె అమ్ కమారతి,
‘కండ కతమెండల్ జేఁవ్’మెలి రితి అమ్ క దెకితతి”
మెనరెగడ్ అసెస్. 37జోఅమ్ క పేమ కెరఅమ్ చిపాపుమ్వయిలొసొచి
సెకిక ఇస బాదల్ ఎతిక్తె అమ్ పూరి జీన అసుస్మ్, జీనుమ్ దె.
38 అమ్ క కిచొచ్ పూరి దయిరిమ్ మెలె, మొరున్ జవుస్, జీవ్ తతిస్
జవుస్, కేన్ లోకుమ్ చ దూతల్ జవుస్, బూతల్ జవుస్, అపెప్ జరుగ్
జతిసి జవుస్, పడొత్ క జరుగ్ జతిసి జవుస్, కేన్ లోకుమ్ చ సెకివొ
జవుస్, 39ఈంజలోకుమ్ క ఉపిప్రి తిలిసిజవుస్ఎటొట్ తిలిసిజవుస్,
† 8:36 8:36 కీరనలు 44:22.
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జెరుమ్న్జలిసిఅనెన్ కిచొచ్జలెకి,అమ్ చొపబుజలొకీసుత్ యేసుఅమ్ క
దొరుక్ కెరిల్ దేముడుచి పేమతెంతొవీడుప కెరుక నెతెమెనఅంకపూరి
దయిరిమ్అసెస్.

9
దేముడుపూరుగ్ మ్ నిసానల్ యూదుల్

1-2 అంచి పెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ బాద కెదొద్డ్ తెదొడ్ తాఁ గెతయ్.
నిజుమి, కీసుత్ చొ మానుస్ ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసి. జా దుకుమ్ చి
రిసొ అంచి ఆతమ్తె దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అంక సాచి జతయ్.
3 అంచి దుకుమ్ కిచొచ్క మెలె, జయియ్ సెకుమ్ తె ఆఁవ్ జెరిమ్లి రిసొ
జేఁవ్ అంచ సొంత మానుస్ల్ అంచ బావుడుల్ జవుల, చి జోవయింక
‘యేసుకీసుత్ క నంపజతు’మెనఅంక కెదిద్ ఆసమెలె,ఆఁవ్ కీసుత్ తెంతొ
పిటట్వ జా నాసెనుమ్ తె గెలె జోచి రచచ్న జోవయింక దొరుక్ జతి
జలె,జోచి ఉపిప్ర్ చి అంచి పేమక జోవయింతె తెంతొ విడద్ల్ జతయ్.
4 జోవయించి రిసొ కిచొచ్క అంక తెదిద్ ఆస అసెస్ మెలె, ‘అంచయ్
మానుస్ల్ జా అంకయ్ బకి కెరు, అంచి గవురుమ్ దెకయ్ తు’ మెన
దేముడుపూరుగ్ మ్ నిసాన *ఇసాయేలులు జోచపుతత్రుస్లు జతిజోచి
†ఉజిడి, జోవయించి నెడిమి తతి వరుమ్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ దేముడు
జోవయింక జోచి ‡పమానుమ్ కోడు దిలన్, జోచ §ఆగన్ల్ దిలన్,
జోచి *బకి కెరి ఆగన్ దిలన్, †రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెంక దిలిస్ చి రిసొచ
పమానల్ దిలన్. 5 అబాహామ్, ఇసాస్కు, యాకోబు జోవయించయ్
పూరుగ్ మ్ చ. అనెన్, జోమానుస్ జలిస్ చి జెరుమ్న్ క దెకిలె, జోవయించి

* 9:4 9:4 ‘ఇసాయేలులు’ మెలె, తొలితొ యాకోబు పూరుగ్ మ్ చొక ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు జా నావ్ తిలొ, ఆదికాండుమ్ 32:28. పడొత్ జోవయించి సెకుమ్మొతుత్ మ్ క
‘ఇసాయేలులు’మెననావ్తిలన్. † 9:4 9:4నిరగ్మకాండుమ్ 33:18-23. ‡ 9:4
9:4 ఆదికాండుమ్ 15:18, 17:1-21, 28:13, నిరగ్మకాండుమ్ 2:24, 6:2-8, 19:5,
34:10-27, సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 23:5. § 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్
20:1-17, దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:1-22, 10:1-5. * 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్
25-31 అదయ్యల్. † 9:4 9:4యెసయా 53 అదయ్యిమ్,యిరీమ్యా 23:5-6.
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సెకుమ్ తె రచిచ్ంచుప కెరొసొజలొ కీసుత్ యి జెరిమ్లన్. ‡ఎతిక్చి ఉపిప్రి
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక జొఒర! కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక
గవురుమ్ తవుస్! ఆమేన్.

6 గని యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ అనామ్నుమ్ జలిసి దెకిలె ‘దేముడు
పూరుగ్ మ్ సంగిలి పమానుమ్ కోడుక పిటిల్’ మెన తుమ్ ఉచర
నాయ్. పిటెట్ నాయ్. కిచొచ్క ఇసి మెంతసి మెలె, §ఇసాయేలుచి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లసతె సగుమ్ జిన్ క ‘ఇసాయేలులు’ మెనుక నెంజె,
7 *అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లస సగుమ్ జిన్ క ‘జోవయించబోదల్
జవుల’ మెనుక నెంజె. అబాహామ్ చి పెటిట్చ సగుమ్ జిన్ జోచ
నిజుమ్ చబోదల్ నెంజిలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,పూరుగ్ మ్ దేముడు
అబాహామ్ క,
†“తుచి సెకుమ్ చ ఎతిక్తె ఎకిక్ ఇసాస్కుచి తెడి జెరిమ్లసకయ్
‘తుచయ్’మెనిందె”
మెన పమానుమ్ సంగిలన్. 8 ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
మాములుమ్ ‡ఆఁగ్ జెరుమ్న్ క జోచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లస నాయ్, గని
దేముడుచి §పమానుమ్ కయ్ జెరిమ్లసక ‘అబాహామ్ చి సెకుమ్ చ’
మెనుక జయెదె. 9 జా పమానుమ్ సంగిలి పొది దేముడు
అబాహామ్ క,
‡ 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జొయియ్. జోవయింక

జెయియ్!…’. § 9:6 9:6మెలె ‘యాకోబుచి’. * 9:7 9:7యాకోబుక అబాహామ్
మంతొ అనొన్సి; అబొబ్స్ చొ అబొబ్స్ జయెదె. † 9:7 9:7 ఆదికాండుమ్ 21:12.
అబాహామ్ చి తేరిస్ సారాక బోదల్ నెంజితికయ్, ‘అంచి గొతిమానుస్ జలి హాగరు తెన్ అంచి
నావ్ తెన్ బోద పాయి’ మెన సారా సంగితికయ్, అబాహామ్ దసిస్ కెరల్న్, చి ‘ఇషామ్యేల్’
మెన పుతుత్ పాయిలన్. ఆదికాండుమ్ 16 అదయ్యిమ్. ‡ 9:8 9:8 తేరిస్ సారాచి
గొతిమానుస్ హాగరు తెన్ అబాహామ్ పాయిలొ పుతుత్ స్ ఇషామ్యేల్ ఆఁగుతె జెరుమ్న్ జలొసొ
జయెదె. మానుస్చిఇసుట్ మ్ కయ్పాయిలొసొజోచిరిసొమాములుమ్అబాహామ్ చిసెకుమ్ తె
జెరిమ్లసక ఇషామ్యేల్ చి పెటిట్ జెరిమ్లస, ఇషామ్యేల్ చి సెకుమ్ చ టాలి జయెదె. § 9:8
9:8 ఇసాస్కు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పమానుమ్ కయ్ జెరిమ్లొసొచి రిసొ ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పమానుమ్ నంప కెరల్సక, మెలెయేసుకీసుత్ క నంప కెరల్సకయ్
ఇసాస్కుచి పెటిట్ జెరిమ్లస ఇసాస్కుచి సెకుమ్ చటాలి జయెదె.
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*“సంగిలి సమయుమ్జాఅయ్ లిమెలె, ఆఁవ్ అనెన్ జెయిందె,
చిసారాక పుతుత్ ది జెరెమ్దె”
మెన పమానుమ్ సంగిలన్.

10జా ఏక్, అనెన్, అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ ఇసాస్కుచి తేరిస్ రిబాక్ జో
ఎకిక్మునుస్స్ తెన్ కలవ్ల్ క అంగి జలిపొది, 11జేఁవ్ కలవ్ల్ ఇనెన్ నే
జెరిమ్తె అగెగ్, జోవయింతె కో సతిత్మ్ కో పాపుమ్ కెరుక నేతయ్ జలెకి,
‘కచ కమొచి రిసొనాయ్, గని కకక్ నిసానల్ అంచి ఇసుట్ మ్ తయెదె గే,
జోవయింకయ్ నిసాన’మెనమానుస్ల్ క నిసాన బుకారి జోచి ఇసుట్ మ్
జెయిమ్జంక మెనయ్, 12 రిబాక్క దేముడు,
†“దకిలొచి సేవ వెలొల్ కెరెదె”
మెన సంగిలన్. 13అనెన్, అనెన్క్ తెజో,
‡“దకిలొ జలొయాకోబుక పేమ కెరల్య్,
గని వెలొల్ జలొ ఏసావుక విరోదుమ్ జలయ్”
మెన రెగడ్య్ లన్.

14 జలె, అమ్ కిచొచ్ మెనుక? ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
కెరిల్స్ క ‘నాయిమ్ నాయ్, సతిత్మ్ నాయ్’ మెనుక జయెదె గే? జయె
నాయ్. దసిస్ మెనుక నాయ్. 15 కిచొచ్క మెలె,మోసేకజో,
§“కచి ఉపిప్రి దయతియిఁదె గే, తియిఁదె.
కకక్ కనాక్రుమ్ దెకిన్ దె గే, దెకిన్ దె”
మెన సంగిలన్. 16 కేన్ మానుస్చి ఇసుట్ మ్ తె నాయ్, కేన్ మానుస్చ
కమొతెనాయ్, గని దేముడుచి దయతె. 17అనెన్, దేముడుచ కొడొతె
రెగిడిల్ రితి,పడొత్ ఇసాయేలుల్ కఅలల్ర్ కెరెతిలొఐగుపుదేసిమ్ చొరాడ్
జీవ్ తిలొ పరో రానొక దేముడు,
*“ఒండి లోకుమ్ తె అంచి నావ్సాడుప జవుస్మెన,
తుచితె జరుగ్ జతి కామ్ తె అంచి సెకి దెకయ్ తి రిసొయి
తుక ఆఁవ్ టీఁవడ అసిస్”
* 9:9 9:9 ఆదికాండుమ్ 17:19-21, 18:10, 14. † 9:12 9:12 ఆదికాండుమ్
25:23. ‡ 9:13 9:13మలాకీ 1:2-3. § 9:15 9:15 నిరగ్మకాండుమ్ 33:19.
* 9:17 9:17 నిరగ్మకాండుమ్ 9:13-16.
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మెన సంగ తెదయ్ లన్. 18 కచి ఉపిప్రి జోచి దయ తియెదె గే, జోచి
ఇసుట్ మ్. కచి జీవ్ రాడ్ కెరెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్!

19 దసిస్ సంగిలె, “దసిస్ జలె, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ క జో కెరిసి జోచి
పూచి. జాకయ్, జో కీసి కకక్ పాపుమ్ వయడుక జయెదె! అమ్
రచిచ్ంచుప జంక జోచి సెలవ్ నెంజిలె, కీసి అమ్ చిపూచి జయెదె! జా
పాపుమ్ వయుక కీసి అమ్ చి పూచి జయెదె!” మెంతె, 20 గని, ఓ
మానుస్,తుయికొనొస్,చిదేముడుచికోడుక జబాబ్అనెన్ దెతె! మతిత్క
తెయార్ కెరిల్ గేడి జాక తెయార్ కెరొల్ కుమమ్రొక †“కిచొచ్క ఈంజయి
రూపుమ్అంక దిలది?”
మెన పుసెదె గే? 21 నాయ్. జా మతిత్చి ఉపిప్రి కుమమ్రొక పూరి
అదికారుమ్. జయియ్ మతిత్బెండక సూటిచి గవురుమ్ చి కెరెదె గే,
గవురుమ్ నెంజిలి కామ్ చి రిసొచి కెరెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్. 22-23జలె,
పాపుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి జోవయించి కోపుమ్ దెకవుక మెన, జోచి సెకిచి
రుజుజ్ దెకవుక మెన దేముడుక ఇసుట్ మ్ జలెకి, జోచి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడితె, గవురుమ్ తె పడొత్ క బెదవనుక మెన జో అగెగ్ తెంతొ నిసానల్
గేడివొక జో కెరి ఎదివాట్ దయ జాన్ తి ఎదక జోవయించి సిచచ్ జత
నాసెనుమ్ తె గెత, గేడివొ ఒండి పాపుమ్ జో మదెనె ఒగగ్ర్ సేంపు
ఓరుస్ప జా రకితె తిలె, జోచి దయ! 24జో ఎదివాట్ దయ కెరల్ నిసానల్
గేడివొ కొనస్ మెలె, ఆము. ఆమ్ కొనస్ మెలె, యూదుల్ తెంతొ ఆమ్
సగుమ్ జిన్ క జో బుకారా అసెస్, గని యూదుల్ నెంజిలస తెంతొ కి
అనెన్ మానుస్ల్ క బుకారా అసెస్. 25జోచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగితె
తిలొహోసెయఅతిత్ దేముడుచ కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
‡“ ‘అంచయ్మానుస్ల్’మెన ఆఁవ్ అగెగ్ నే సంగిలసక
తెదొడ్ క ‘అంచయ్’మెనిందె.
ఆఁవ్ అగెగ్ పేమ నెంజిలిస్ క ‘ఆఁవ్ పేమ కెరిల్సి’
మెనిందె.”
† 9:20 9:20యెసయా 29:16, 45:9. ‡ 9:25 9:25హోసెయ 2:23.
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26 §“అనెన్, ‘తూమ్అంచమానుస్ల్ నెంజుసు’మెనఅగెగ్ జో సంగిలి
టాన్ తె

తెదొడ్ క ‘జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ దేముడుచ పుతత్రుల్ జేఁవ్’ మెన
మానుస్ల్ సంగుల.”

27అనెన్,ఇసాయేలులుమెలఅమ్ చయూదుల్ చిరిసొదేముడుచ
కబురుల్ సంగితె తిలొ యెసయా పూరుగ్ మ్ చొ కిచొచ్ సాడుప కెరిల్ రితి
జలన్మెలె,
*“సముదుమ్ చి ఒడుడ్ చి ఇసక్చ గిడడ్ల్ కెతిత్ జవుల గే,
ఇసాయేలుచ పుతత్రుల్ జలయూదుల్ దసిస్ ఎతిత్వాట్ జిన్ జవుల,
గని జోవయింతె సేంసిల రిత ఎకిక్ దొనిన్ రిత రచిచ్ంచుప జవుల.
28 కిచొచ్క మెలె,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ చి ఉపిప్రి కిచొచ్ సిచచ్చి
తీరుప్ పబు ఉచరెదె గే,
సతుత్ తెన్ తందతెన్ జో జరుగ్ కెరెదె.”
మెన రెగడ్ అసెస్.

29అనెన్ జా నే జతె అగెగ్ తెంతొ జోయెసయాచి అతిత్ జో దేముడు
పబు రెగడ్య్ లి రితి జరుగ్ జా అసెస్. కిచొచ్ మెనమెలె,
†“అమ్ క సిచచ్ నే జత బోదల్ సగుమ్ జిన్ సేఁసిత్ రితి
పరలోకుమ్ చ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు సెలవ్ దెతొ

నాయ్జలె,
‡సొదొమ అనెన్ గొమొరా పటన్ల్ చి రితి సిచచ్ జా కుడెత్ నాసెనుమ్

జతమ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

30 జలె, కిచొచ్ మెనుమ? ఈంజయి. సతిత్మ్ వాట్ నే చజిల
యూదుల్ నెంజిలస దేముడు దెతి పునిన్మ్ జా అసిత్. కీసి మెలె,
నముకుమ్వాట్. యేసుకీసుత్ క నంపజలివాటు. 31 గని ఆగన్ల్ వాట్
పునిన్మ్ జంక ఉచరల్ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ మెలయూదుల్ ఆగన్ల్ చ
కమొమ్వాట్ పునిన్మ్ ఇండుక నెత ఆగన్ల్ తిలిసి నెరవెరుస్ప నే కెర,
§ 9:26 9:26హోసెయ 1:10. * 9:27 9:27యెసయా 10:22, 23. † 9:29
9:29యెసయా 1:9. ‡ 9:29 9:29 ఆదికాండుమ్ 13:13, 18:20, 19:24-25.
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ఓడుప జల. 32 నముకుమ్ వాట్ నాయ్ గని కమొ వాటీ రచచ్న
దొరుక్ కెరనుక ఉచరల్. వటెట్చొ పతె పిస సేడల్ రిత జాఁ ఓడుప జా
అసిత్. 33 వటెట్చొ పతుత్ రు మెలె, యేసుకీసుత్ . యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి
నంపజతిసి నే జతిస్ చి రిసొఅనెన్క్ కోడుతె తిలి రితి. కేన్ కోడుమెలె,
§“ఈందె, ‘సీయోను’ మెల అమ్ చ యూదుల్ చి వటెట్ ఏక్ పతుత్ రు

ఆఁవ్ గలత్సి.
జేఁవ్ నంప నెంజ జో పతె,జోసాపయ్పిసిర సేడుల.
గని జోచి ఉపిప్రి కో జో నముకుమ్ తివుల గే,
జెఁవివ్ కచితుమ్లాజ్ జతినాయ్, ఓడుప జతి నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్.

10
యేసుకీసుత్ కయ్ నంపజలెకయ్ రచిచ్ంచుప జంక జతిస్

1 బావుడుల్ , నంపనెంజిల అమ్ చ యూదుల్ చి రిసొ “జేఁవ్ కి
నంపజా రచిచ్ంచుప జతు” మెన అంక జీవు డడడ్ దేముడుక ఆఁవ్
పారద్న కెరె తతత్సి. 2 నిజుమి దేముడుచి సేవ కెరుక యూదుల్ ఆస
తెన్అసిత్ మెనఆఁవ్సాచిజతసి, గనిజోదెతిరచచ్న కీసిచి గేఅరుద్ మ్
నే కెరన పొరపాట్జా గెచచ్ అసిత్. 3మెలె, దేముడు దెతి పునిన్మ్ కేన్
వాటు దొరుక్ జతయ్ గే, అరుద్ మ్ నే కెరంతె జోవయించి సొంత సెకిక
పునిన్మ్ జంక ఉచర. దేముడు పునిన్మ్ దెతి వరుమ్ నఙన్ తి రితి
దాక్ కెరంతి నాయ్. 4మెలె, ఎకిక్ కీసుత్ చి, తెడి ఆగన్ల్ సికడిత్ పునిన్మ్
దొరుక్ జతయ్, ఆగన్ల్ తె కోర్ ప జా జలిసి కుటట్య్ తొసొ నెరవెరుస్ప
కెరొసొజొయియ్, చి జోచి ఉపిప్రి కో జోవయించి నముకుమ్ తివుల గే,
జోవయించిపాపుమ్జోపుంచెదె.

5మోసేచిఅతిత్ రెగిడిల్సి ఏక్ కిచొచ్ అసెస్ మెలె,
*“ఆగన్ల్ తెచిపునిన్మ్ కోపూరి నిదానుమ్ ఇండుల గే,
జేఁవ్ చి తెన్ జివుల”
§ 9:33 9:33 యెసయా 8:14, 28:16, యోవేలు 2:32. * 10:5 10:5
లేవీయకాండుమ్ 18:5.
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మెనరెగడ్ అసెస్. 6 †గనినముకుమ్వాట్పునిన్మ్జతిస్ చిరిసొచిఏక్
కోడు ఉచరుమ. “పరలోకుమ్ తె కో వెగ గెచుచ్ల? ‘కీసుత్ క ఉతవ కడ
ఆన్ తిరిసొ’మెనుమ.” 7నెంజిలె, “బూలోకుమ్ క ఎటొట్ లోకుమ్ తెకో
ఉత గెచుచ్ల?”; ‘కీసుత్ క మొరున్ తెంతొ వెగవ కడ ఆనుక’ మెనుమ.
నాయ్, దసిస్ మెన నాయ్. 8 నముకుమ్ వాట్ చి రచచ్నచి కోడు కేనె
గెతిసి నెంజె, కిచొచ్ కామ్ కెరిసి నెంజె. రచచ్న దూరి నాయ్. రచచ్నచి
కోడుపాసిఅసెస్. తుమ్ చిచోండితె,తుమ్ చిపెటిట్ అసెస్. మెలె, కీసుత్ చి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి రిసొ అమ్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరసుమ్.
జయియ్ కోడు. 9మెలె, యేసుక ‘పరలోకుమ్ చొ పబు జొయియ్’ మెన
మానుస్చి మొకెమ్ కో సంగ ఒపప్న, ‘మొరున్ తెంతొ దేముడు అబొబ్సి
జోక విడద్ల్ కెర అనెన్ జియడల్న్’ మెన పెటిట్ నిదానుమ్ నంపజవుల
గే, జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జవుల. 10 కిచొచ్క మెలె, ‡మానుస్ జోచి పెటిట్
నంపజలె, జోచి పాపుమ్ పుంచి జయెదె. జోచి చోండి ఒపప్నెల్, జో
రచిచ్ంచుప జయెదె.

11దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లిస్ఉపిప్రి ఏక్ దెకిలమ్. కిచొచ్మెలె,
§“జోచిఉపిప్రి జోచి నముకుమ్ తిలొ కేన్మానుస్కి
కచితుమ్లాజ్ జతినాయ్ఓడుప జతినాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12 కొనస్ మెలె, యూదుల్ క గీసు దేసిమ్ చ సుదల్ క
కకక్య్ దేముడు తేడ దెకె నాయ్. జొయియ్ పబు ఎతిక్కయ్ పబు, చి
జోక నంపజా,జో దెతి రచచ్న నఙితొ ఎతిక్మానుస్క జోచి వరుమ్జో
దెయెదె. 13దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;
*“పబుచి రచచ్న నఙన్ తొ ఎతిక్మానుస్
తుచితెయి రచచ్న అసెస్ మెన ఒపప్న
రచిచ్ంచుప జయెదె”
మెన అసెస్.
† 10:6 10:6 6-7 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 30:12-14చి కోడు పవులు ఇనెన్
బెదయ్ తయ్. ‡ 10:10 10:10 నెంజిలె,మానుస్జోవయించిపెటిట్ నంపజాజోవయించి

చోండి ఒపప్నెల్, జోవయించి పాపుమ్పుంచి జయెదె, జో రచిచ్ంచుప జయెదె. § 10:11
10:11యోవేలు 2:32, రోమియుల్ 9:33. * 10:13 10:13యోవేలు 2:32.
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సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిపూచిచి రిసొచి కోడు
14 జలె, మానుస్ల్ కీసుత్ క నంప నే జలె, జోవయించి రచచ్న కీసి

నఙుల! జోచి రిసొ నే సూన తిలె, జోక కీసి నంపజవుల! కో బోదన
కెరుక నే గెలె, కీసిజోచిరిసొసూనుల! 15అనెన్ దేముడు నేతెదయ్ లె,
మానుస్ల్ కీసి జోచిబోదన కెరుల! దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;
†“సుబుమ్ కబుర్ కో బోదన కెరుల గే,
జోవయించ చటొట్ కెదిద్ సూటి!”
మెన అసెస్. 16 గని సూనల్ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిన్ నంపజా
అసిత్ మెన ఉచర నాయ్. యెసయాచి అతిత్ దేముడు అనెన్ రెగడ్య్ లి
రితి;
‡“పబు, అమ్ సూనయ్ లిసి కో నంపజా అసిత్?”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

17 జలె, కొడొ సూనయ్ లెకయ్మానుస్ల్ నంపజవుల. జేఁవ్ కిచొచ్
సూనుక మెలె, కీసుత్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ బోదన కెరిసి.
యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ సూనుక నెసిలిస్

18 జలె, అమ్ చ యూదుల్ క ‘సుబుమ్ కబుర్ సూన తతి నాయ్
గే?’ మెన ఆఁవ్ పుసితసి. సూనయ్ అసిత్. జా ఒండి లోకుమ్ తె
సూనయ్ జలిస్ చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడు
బెదితయ్.
§“జోవయించి అవాడ్ ఒండి లోకుమ్ తె సూనయిజాఅసెస్,
ఎతిక్ దికుక్తె కెదిద్ దూరి జలెకి,
జోవయించ కొడొ సూనయ్జాఅసిత్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 19 జలె, ఆఁవ్ అనెన్ పుసితసి; ‘ఇసాయేలు పెజల్
అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్ గే?’ మెన పుసితసి జలె, మోసేచి అతిత్
దేముడు,
*“అంచ యూదుల్ నెంజిలసక తుమ్ యూదుల్ గోస జతి రితి

కెరిందె,
† 10:15 10:15యెసయా 52:7. ‡ 10:16 10:16యెసయా 53:1. § 10:18
10:18 కీరనలు 19:4. * 10:19 10:19 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32.21.
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బుదిద్ నెంజిలి దేసిమ్ చచి ఉపిప్రి తుమ్ క కోపుమ్ జెతి రితి ఏక్ కామ్
జరుగ్ కెరిందె”

మెనయూదుల్నెంజిలసనంపజలిస్ చిరిసొయూదుల్గోసజతిస్ చి
రిసొ రెగిడిల్ కోడు. 20 పడొత్ , యూదుల్ నెంజిలస కీసుత్ క నంపజా
దేముడు తెన్ బెదితిస్ చి రిసొ అనెన్ సొసుట్ మ్ చి కోడు దేముడు
యెసయాచిఅతిత్ రెగడ్ అసెస్.
†“అంక చజుక నే ఉచరల్స, అంక చజ అసిత్.
అంచి రిసొ నేపుసిలసక, ఆఁవ్ డీస అసిస్”
మెనరెగిడిల్ కోడు. 21గనిఅమ్ చఇసాయేలుల్ చిరిసొజోచిఅతిత్ కిచొచ్
రెగడ్ అసెస్ మెలె,
‡“కోడు నే సూన్ త ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి బులత్ పెజల్ క
ఒండి మెదెద్నె అతొత్ చంపొ కెర బుకారె తిలయ్,
గని ఆఁవ్ దెతి వరుమ్ నెసిల”
మెన రెగడ్ అసెస్.

11
యూదుల్ క దేముడుపూరి నేములిలిస్

1 అపెప్ కిచొచ్ పుసితసి? జోవయించ యూదుల్ క దేముడు పూరి
ముల అసెస్ గే? నాయ్! ఆఁవ్ సొంత కి ఇసాయేలుడు, అబాహామ్ చి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లొసొ, బెనాయ్మీను చి తెగతె జెరిమ్లొసొ. 2 జో దెతి
రచచ్న తంక మెన జో అగెగ్ తెంతొ జాన్ ల నిసానమానుస్ల్ క దేముడు
ములెనాయ్. జాపొదిచ ఇసాయేలుల్ చి రిసొ కిచొచ్మెన దేముడుచి
మొకెమ్ ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొఏడ తీరుప్ సంగిలన్ గే దేముడుచి కొడొతె
అసెస్.
3 *“పబు, తుచ కబురుల్ సంగితసకమార అసిత్.
తుచి నావ్ తెన్ బందిల గుడివొ బొసుడవ అసిత్.
అపెప్ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయితుచ కబురుల్ సంగితొసొ అసిస్,
† 10:20 10:20యెసయా 65:1. ‡ 10:21 10:21యెసయా 65:2. * 11:3
11:3రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్ 19:10, 14.
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చి అంక కిమారుక కోర్ ప జతతి”
మెన ఏలీయాఏడల్న్. 4 గని దేముడు జోక
†“ ‘బయలు దేముడు’మెలొసొక నేజొకరె అంకయ్నిదానుమ్తతుత్

మెన సతుత్ వెయిల్ జిన్యూదుల్జాపాపుమ్ తె నే సేడిత్ రితి
పిటట్వ అసిస్”

మెన సంగిలన్. 5 అపెప్ కి దేముడుచి దయక జో నిసాన సేంసిల
యూదుల్ అసిత్. 6 గని జోవయించి రచచ్న కమొమ్వాట్ నాయ్, గని
జోచి దయ వాటు జోవయింక దొరుక్ జా అసెస్. కమొమ్వాట్ నాయ్,
నెంజిలె దయమెన సంగితిక, దయ జయెనాయ్.

7 జలె, కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్ మెలె, జేఁవ్ చజుక ఉచరిల్సి అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ క పిటట్ అసెస్. జోవయింతె కకక్ దేముడు నిసానల్న్ గే,
జోవయింక దొరుక్ జా అసెస్, గని తిలసక జోవయించి జీవ్ రాడ్ జా
గెచచ్,జా రచచ్న జేఁవ్ నఙనుక నాయ్. 8దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి
రితి;
‡“అపెప్ ఎద కి ‘దెకుత్ నాయ్, సూన్ తు నాయ్’మెనయ్,
జేఁవ్ గుడిడ్ బొయ్ రొ తతి రితి,జుమితస తతి రితి,
దేముడు జరుగ్ కెర అసెస్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 9పడొత్ ,దావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ రితి కి;
§“జోవయించి విందు అనిన్మ్జోవయింక బోను జలి రితిజా,
జోవయింక దెరున్ సేడవ్ సు, సిచచ్ ఆనుస్.
10జేఁవ్ గుడిడ్ జా దెకుత్ నాయ్, చి
జోవయించిపాటి కుబిడ్ జలి రితి జా,
జోవయించిపాపుమ్ చిజాడు కెఁయఁక తెఁయఁక వయుతు”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

11 జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ పిసిరిల్సి జలె, ‘పూరి సేడయ్ గెతు’
మెలి ఉదెద్సుమ్ కయ్ దేముడు జరుగ్ కెరల్న్ గే? మెన ఆఁవ్ పుసితసి.
నాయ్! గని జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ నంప నెంజ పొరపాట్ జతికయ్,
† 11:4 11:4 రానల్ మొదొల్ పుసత్కుమ్ 19:18. ‡ 11:8 11:8 దివ్తీయోపదేశ
కాండుము 29:4,యెసయా 29:10. § 11:9 11:9 కీరనలు 69:22, 23.
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రచచ్నదొరుక్జతివాటుయూదుల్నెంజిలసకదొరుక్జాఅసెస్. ‘జేఁవ్
యూదుల్ నెంజిలస రచిచ్ంచుప జతిసిఅమ్ చఇసాయేలుల్ దెక గోస
జాబుదిద్ ఉచరంతు’మెనయ్దేముడు దసిస్ జరుగ్ కెర అసెస్. 12జలె,
జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ పొరపాట్ జలిసి ఒండి లోకుమ్ చక దేముడు దెతి
సొమాస్రుమ్ దొరుక్ కెర అసెస్ జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ ఓడుప జలిసి
యూదుల్ నెంజిలసక సొమాస్రుమ్ కెర అసెస్ జలె, జేఁవ్ యూదుల్
జల ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిన్ పడొత్ క రచిచ్ంచుప జలె, లోకుమ్ క అనెన్
కెదిద్ సొమాస్రుమ్ జయెదె!

13 అపెప్, జలె, ఒతత్ తిల తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక, జలె,
ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ కయ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
మెన పబు అంక జోచొ బారికి కెర తెదవ అసెస్. ఈంజ కామ్ చి
రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ సరద్ జతసి. 14 తూమ్ రచిచ్ంచుప జతిసి అమ్ చ
యూదుల్ దెకిలె, ఇదిల్ జవుస్ గోస జా, జోవయింతె సగుమ్ జిన్
పబుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ క ఇసుట్ మ్ జవుల, చి జో దొరుక్ కెరి
రచచ్న నఙనుల. దసిస్ జలె, జేఁవ్ కి రచిచ్ంచుప జతి కామ్ తె ఆఁవ్
ఇదిల్ బెద తయిందె. 15ఈంజ కిచొచ్క అంచి ఆస మెలె, దేముడు
అమ్ చయూదుల్ క గడియములయ్ లి రిసొ, ఒండి లోకుమ్ చ అనెన్
మానుస్ల్ కి జోవయింతెన్ బెదుక వాటు అయ్ లి. దసిస్ కి దేముడు
అమ్ చయూదుల్ కయ్అనెన్ బెదవనెల్,మొరున్ తెంతొ పిటట్వ జా జేఁవ్
కి నొవర్ జివుల.
రూక్ తె కొమమ్ల్ అంటుప కెరిస్

16 ‘నొవొ’మెనతొలితొబలిదిలిపాకుమ్దేముడుక దిలి రిసొసుదిద్
జా అసెస్ జలె, జా ఒండి పాకుమ్ సుదిద్ జలి రితి జతయ్. అనెన్,
రూక్ చి చేరు సుదిద్ జలె, కొమమ్ల్ కి సుదిద్ జవుల. 17 జలె, దేముడు
నిసానల్ ఇసాయేలుల్ క ‘ఒలీవ రూకు’ మెనుమ. తుమ్ యూదుల్
నెంజిలసక ‘వెరి ఒలీవ రూక్ చ కొమమ్ల్’ మెనుమ. జలె, జో చెంగిలొ
ఒలీవ చెటెట్చ కొమమ్ల్ సగుమ్ కండి జా సేడ అసిత్ మెనుమ, అనెన్
జా రూక్ చ కొమమ్ల్ గెలిస్ తె తూమ్యూదుల్ నెంజిల జా వెరి ఒలీవ
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రూక్ చ కొమమ్ల్ అంటుప జలదు,జోచెంగిలొ రూక్ చి చేరు దెతి సెకితె
బెద తుమ్ చెంగిల్ జతి రిసొయి, జేఁవ్ చి జీవుక తుమ్ జితి రిసొయి.
18దసిస్కయ్, ‘జోచెంగిలొరూక్ చకొమమ్ల్ జలమ్ఆము’మెనతుమ్
గవురుమ్ ఉచరన నాయ్. గవురుమ్ ఉచరనుక దెరెల్, తుమ్ కిచొచ్
ఉచార కెర మెలె, తుమ్ చి సెకిక చేరు జియె నాయ్, గని చేరుచి
సెకికయ్ తుమ్ జిఁయఅసుస్స్.

19 తూమ్ కిచొచ్ ఉచరె మెలె, “ఆము అంటుప జతి రిసొయి
ఎజొమాని కొమమ్ల్ సేడయ్ లన్”. 20జా కోడు కి నిజుమ్, గని జేఁవ్
జోవయించి అనామ్నుమ్ చి రిసొ సేడయ్ జల. గని తుమ్ నముకుమ్
వాటు అంచుప జా టీఁవ్ తిసి. జేఁవ్ క ఉపిప్ర్ తుమ్ చి రిసొ తుమ్
గవురుమ్ ఉచరన నాయ్, గని దేముడుచి దయక తుమ్ బియఁ.
21 కిచొచ్క మెలె, జో రూక్ చ సొంత కొమమ్ల్ అనామ్నుమ్ జలిస్ క జో
జోవయింక సిచచ్తె గలిలన్ మెలె, తూమ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జలె,
తుమ్ క కి కండ వెంట గెలెదె.

22 దేముడుచి దయచి రిసొ కి, జో దెతి సిచచ్చి సెకిచి రిసొ కి,
తుమ్ చెంగిల్ ఉచర. పొరపాట్ జా సేడల్సక జేఁవ్ విలువ జలి సిచచ్
జో దెయెదె, గని జోచి దయచి తెడి తుమ్ తా నముకుమ్ వాట్
ఇండితె తిలె, జోవయించి దయ తుమ్ చి ఉపిప్రి తయెదె. తుమ్ జా
నముకుమ్వాట్ నే ఇండిలె, తుమ్ క కి కండ వెంట గెలెదె.

23 జేఁవ్ కి, జోవయించి అనామ్నుమ్ ములిలె, జా రూక్ తె అనెన్
అంటుప జవుల. కిచొచ్క మెలె, జోవయింక అనెన్ అంటుప కెరి సెకి
దేముడుచి అతిత్ అసెస్. 24 తూమ్ జలె, వెరి ఒలీవ రూక్ చ కొమమ్ల్
కండి జా తుమ్మాములుమ్ నే బెదితొ తోట ఒలీవ రూక్ తె అంటుప
జాఅసుస్స్ జలె,అనెన్సొంత జెరుమ్న్ క తోట రూక్ తెతా కండిజాతిల
కొమమ్ల్ క జో ఒతత్ అనెన్ అంటుప కెరుక జయెదె!

25తుమ్సొంతగవురుమ్నేఉచరంతిరిసొ,జోదేముడుబార్ కెరిల్
ఈంజ గుటుట్ సరిగాఅరుద్ మ్ కెరన,బావుడుల్ . కిచొచ్మెలె, ‘నంపజంక’
మెన జో కెతిత్జిన్ యూదుల్ నెంజిలసక నిసానల్ గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్
పబుతె జెతె ఎదక, ఏక్ వెలిల్ వాట ఇసాయేలుల్ రాడ్ జీవ్ జా అసిత్.
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26 గని యూదుల్ నెంజిలసతె కకక్ కకక్ జో నిసాన అసెస్ గే, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్నంపజలమెలె, ఇసాయేలుల్ఎతిక్జిన్రచిచ్ంచుపజవుల.
దేముడుచి కొడొతె,
*“†సీయోనుతె రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెరెమ్దె.
‘యాకోబు’మెననావ్ తిల అమ్ చయూదుల్ తెంతొ
పాపుమ్ బుదిద్ జో ఉదడెదె”
అనెన్,
27 ‡“జోవయించిపాపల్ ఆఁవ్ కెఁయఁక గెచచ్వ గెలిందె గే,
తెదొడ్ క అంచి ఈంజ నే పిటిత్ పమానుమ్ కోడు నెరవెరుస్ప జయెదె”
మెన రెగడ్ అసెస్.

28తుమ్ కయ్ ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, అపెప్చి మటుట్ క
సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ దేముడుక జేఁవ్యూదుల్ విరోదుమ్ సుదల్
జా అసిత్. గని జో జోవయింక నిసాన దెకిలె, జోవయించ పూరుగ్ ల్ క
జో సంగిలి పమానుమ్ కోడుచి రిసొ, జో జోవయింక పేమయ్ అసెస్.
29కిచొచ్కమెలె, దేముడు దెతివరుమ్,జోకకక్ కకక్ నిసానబుకారిల్సి,
జోమారుస్ప కెరె నాయ్. జో దసొచొ నెంజె.

30 తుమ్ అగెగ్ దేముడుచ కొడొ నే సూన్ తె పాపుమ్ తెన్ తిలదు,
గని జేఁవ్ యూదుల్ జోచి కోడు ములిలి రిసొ, జో తుమ్ చి ఉపిప్రి
దయ తిఁయ తుమ్ చి పాపుమ్ పుంచ అసెస్. 31 దసిస్ జేఁవ్ అపెప్
జోచి కోడు నే సూన్ తె పాపుమ్ తెన్ అసిత్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క జో
దేముడు రచిచ్ంచుప కెరిల్ వాట్ కయ్జేఁవ్ కి రచిచ్ంచుప జతి రిసొయి.
32 యూదుడు జలెకి, యూదుడు నెంజిలె కి, ఎతిక్ మానుస్క జోచి
దయ దెకవుక మెనయ్, ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ రితి జోచి కోడు నే సూనిల్
పాపుమ్ తె దెరున్ సేడుక మెనయ్జో సెలవ్దా అసెస్.

దేముడుచి గవురుమ్

* 11:26 11:26 యెసయా 59:20, 21. † 11:26 11:26 ‘సీయోనుతె’ మెలె,
యూదుల్ తె, ఇసాయేలుల్ తె. ‡ 11:27 11:27యిరీమ్యా 31:34,యెసయా 27:9.
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33 దేముడుచి దయచి సొమాస్రుమ్, జోచి బుదిద్ , జోచి గాయ్నుమ్
కెదిద్ తమమ్సచి! జోచ తీరుప్ల్ కెదిద్ తెలివ్చ! కెదిద్ తెలివి మెలె, అమ్
మానుస్ల్కోయిఅరుద్ మ్ కెరనుకనెతుమ్,మెనుకనెతుమ్! జోచకమొ
అమ్కోయిపరిచచ్ కెరుక నెతుమ్! 34దేముడుచి కొడొతె,
§“పబుచి పెటిట్ తిలిసి కో కెఁయజాన అసిత్?
జోక కో బుదిద్ సంగుక జయెదె? కోయినాయ్”
మెన అనెన్,
35 *“జో రునుమ్ జతి రితి కో కెఁయజోక కిచొచ్ దా అసిత్?
కోయినాయ్, కెఁయనాయ్, కిచొచ్య్నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 36 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ జోతె తెంతొ జెతయ్, జో
జెరమ్య్ లొ. ఎతిక్ జోచి తెడి అసెస్, చి జోచి గవురుమ్ దెకయ్ తి
రిసొయిఅసెస్. కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక జొఒర! ఆమేన్.

12
పబుచి ఆతమ్సెకిక జియ

1 దేముడు దెతి రచచ్న జోచి దయకయ్ తుమ్ క దొరుక్ జలి రిసొ,
బావుడుల్ , ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా తుమ్ క కిచొచ్ సంగితసి మెలె, జేఁవ్
జోచయ్ తతి రితి, దేముడుక సరద్ కెరి రితి, జోక తుమ్ చ ఆఁగ్ జీవ్
తిలి బలి దిలి రితి తుమ్ బుదిద్ ఇండ. ఈంజ సేవ తుమ్ క సరి జలిసి.
2 ‘ఎతిక్జిన్ ఇస దస కమొ కెరతి, అమ్ కి కెరుమ’ మెలి రితి ఈంజ
కాలుమ్ చ కమొ రితి తుమ్ ఇండ నాయ్. తుమ్ చి ఆతమ్తె నొవ
మానుస్ల్ జా, చి పబుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ గేపూరి అజజ్ జసెత్. జోచి
ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ మెలె, చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్,జోక సరద్ కెరిసి ఎతిక్, కిచొచ్
పొరపాట్ నెంజిలిస్ ఎతిక్ మెనపూరి తుమ్ అజజ్ జసెత్.

3 మెలె, దేముడు అంక దిలి దయ తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, తుమ్ కో గవురుమ్ ఉచరన

§ 11:34 11:34యెసయా 40:13,యిరీమ్యా 23:18. * 11:35 11:35యోబు
41:11.
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నాయ్, గని తుమ్ ఎతిక్ మానుస్ జాగర తెన్ సరిగా పరిచచ్ కెరన,
నముకుమ్ చి రిసొ దేముడు కకక్ కిచొచ్ సెకివరుమ్ దా అసెస్ గే,
తుమ్ చితె ఎతిక్మానుస్ చినన, తుమ్ క దిలి సెకి వాడిక కెర. 4మెలె,
ఎకిక్ ఆఁగ్ తె ఒగగ్ర్ వాటల్ తవుల, అనెన్ ఎతిక్ వాటల్ క ఎకిక్ రితి
కామ్ తయె నాయ్, గని ఏక్ వాటక ఏక్ కామ్, అనెన్క్ వాటక అనెన్క్
కామ్ తయెదె. 5 దసిస్, అమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జలెకి, కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్
ఆఁగ్ జా అసుస్మ్, చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అమ్ తోడు తంక అమ్ చి
పూచి, 6 జాకయ్, అమ్ చితె కకక్ పబు కిచొచ్ సెకివరుమ్ దా అసెస్
గే, అమ్ ఎతిక్ మానుస్ బుదిద్ తెన్ జా సెకి వాడిక కెరుక. పబుచ
కబురుల్ సంగితి సెకి తిలొసొజలె, పబు దిలి నముకుమ్తెన్ సంగుస్.
7 పబు దిలి కిచొచ్ సేవ కెరొసొ జలె, జా సేవ కెరుస్. పబుచి బోదన
కెరి సెకి తతొసొ జలె, బోదన కెరుక. 8 పబు దిలి సెకిక మానుస్ల్ క
జాగరల్ సంగితొ దిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరొసొ జలె, జాగరల్ సంగుక,
దయిరిమ్సంగుక. మానుస్ల్ క తోడు దెంక సెకి తిలొసొజలె, దరుమ్మ్
తెన్దెవుసు. సంగుమ్ క ఏలుప కెరి సెకి తిలొసొజలె,జోవయించిజా
కామ్ నిదానుమ్ దెకనుస్. బాదల్ సేడ కనాక్రుమ్ జలసక దెకితి సెకి
తిలొసొ జలె, సరద్బుదిద్ తెన్ దెకుస్.
సరద్బుదిద్ పేమబుదిద్ తెన్ తా

9ఎకిక్మెనుస్మాయనెంతెమానుస్ల్ కతుమ్పేమదెకితెతా. గరిచ్
ఎతిక్ దూరి కెర, చెంగిల్ తిలిసి దెరన. 10బాబేన్ క దెకితి సతిత్మ్ తెన్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ దెకితె తా. దాకు కెరన ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ వెలొల్
మెలి రితి దెక. 11 కెఁయఁక బదుద్ కుమ్ జా నాయ్, గని దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్, తుమ్ చి ఆతమ్తె దీవు లగిల్ రిత తా, కెదొద్డ్ కి
పబుచి సేవ కెరిస్ తె తుమ్ చి ఆతమ్ పూరి బెదవ. 12 పరలోకుమ్ తె
తుమ్ బెదితి రచచ్న కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జంక తిలిస్ చి దయిరిమ్ క
సరద్సంతోసుమ్ తా, బాదల్ ఓరుస్ప జా, పారద్న కెరె తా, 13 అనెన్
నంపజలసక కొతుక్ల్ తిలె, తుమ్ క తిలిస్ క తోడు దాస, చి అనెన్
మానుస్ల్ క గెరి బుకారామరియాద దెక.
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14 “జోక చెంగిల్ దెకు” మెన, తుమ్ క అలల్ర్ కెరసచి రిసొ పబుక
తుమ్ పారద్న కెర. “జోక పబు సిచచ్ కెరుస్” మెన తుమ్ ఉచర
నాయ్. జా పోన, గని ‘జోక చెంగిల్ దెకుస్’ మెనయ్ తుమ్ కోర్ ప
జా. 15అనెన్, సరద్ తెన్ తిలస తెన్ సంతోసుమ్ జా, ఏడత్స తెన్ ఏడిల్
రితి తోడు తా. 16 ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ జియ.
*గవురుమ్ జతిస్ క ఆస నే జతె, బడాయ్ నెంజిలిస్ తె బెద, కిచొచ్
గవురుమ్ ఉచరన నాయ్. తుమ్ క తుమీ బుదిద్ తిలస మెన ఉచర
నాయ్.

17కోతుమ్ క కిచొచ్నసుట్ మ్ కెరతిలె,జోకతుమ్కిచొచ్నసుట్ మ్అనెన్
కెర నాయ్. †గని కో తుమ్ క నింద కెరుక నెతిరి రితి, ఎతిక్జిన్ చినితి
రితి సతిత్మ్ ఇండ. 18 ఎతిక్జిన్ తెన్ సేంతుమ్ తెన్ తంక ఆస జా.
దసిస్, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తతిసి తుమ్ పిటట్వ నాయ్. జేఁవ్ పిటట్య్ లె,
జోవయించిపూచి, గని తూమ్ పిటట్వ నాయ్.

19పేమతిలబావుడుల్ ,మానుస్ల్తుమ్ కఅలల్ర్ కెరెల్,జోవయింకయ్
తుమ్ అలల్ర్ కెర నాయ్. పోన, దేముడు సిచచ్ కెరెల్, కెరుస్, గని తుమి
తుకెల్ తా. దేముడుచి కొడొతె,
‡“సిచచ్ కెరి సెకి అంచి. ఏ జేఁవ్ అలల్ర్ కెరల్సక ఆఁవీవ్
సిచచ్ కెరిందె మెన పబు సంగితయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్.
20 §“తుమ్ చొ విరోదుమ్ సుదొక చూ తిలె,జోక అనిన్మ్దాస.
జోకతాన్ తిలె, పితిసి దాస.
తుమ్ దసిస్ కెరల్దు మెలె,
జోచిబోడి ఆగి సువ దిలి రితి జయెదె, చి
జోపూరిలాజ్జా తపుప్ చినంతిసి జోవయింక నొపిప్ దెయెదె.”

* 12:16 12:16సామెతల్ 3:7. † 12:17 12:17సామెతల్ 3:4. ‡ 12:19
12:19 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:35 § 12:20 12:20సామెతల్ 25:21, 22.
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మెనదేముడుచకొడొతెరెగడ్ అసెస్. 21అనెన్కొల్ తుమ్ క కెరిల్ గార్తుమ్ క
జీన్ తి రితి తుమ్ కోపుమ్ జా నాయ్, గని జో కెరిల్ గార్ ఓడుప జా
పేమయ్జీన్ తి రితి,తుమ్ చవిరోదుమ్సుదల్ క తుమ్పేమయ్దెక.

13
అదికారుల్ క బియఁ కెర ఇండ

1 దేసిమ్ క ఏలుప కెర అదికారుల్ క ఎతిక్ మానుస్ బితు. కిచొచ్క
మెలె, దేముడు సెలవ్ దెతొ నాయ్ జలె, అదికారుల్ జా తతత్
నాయ్, అనెన్, తిల అదికారుల్ ఏలుప కెరుక జో దేముడుచి ఇసుట్ మ్.
2 జాకయ్, అదికారుల్ చి కోడుక కో విరోదుమ్ కెరతి గే, దేముడు
దిలిస్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరతి, అనెన్, కో జోచి సెలవ్ చి ఉపిప్రి
విరోదుమ్ కెరతి గే,జోవయింక జొయియ్ జెతి సిచచ్ కవుల.

3 అనెన్య్ కిచొచ్క అదికారుల్ క మరియాద దెకుక మెలె, చెంగిల్
బుదిద్ ఇండితసక నాయ్, గని గరచ్ కమొ కెరసకయ్ సిచచ్ కెరుల.
అదికారి జలొ కేన్ మానుస్క ‘సిచచ్ కెరెదె’ మెలె బయిమ్ నెంతె జింక
ఇసుట్ మ్ జతసు జలె, సతిత్మ్ కెర, చి తుమ్ క చెంగిల్ దెకెదె. 4తుమ్ క
‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ దేముడు జోవయింక జా సేవ దా అసెస్. గని
తుమ్ నేరిమ్ లు కెరె జలె, తుమ్ బియఁ. కిచొచ్క మెలె, సిచచ్ కెరుక
జోక అదికారుమ్ అసెస్. ‘నేరిమ్ కో కెరుల గే, సిచచ్ కెరుస్’ మెనయ్
దేముడు జోవయించి అదికారుమ్జోవయింక దా అసెస్.

5జాకయ్, సిచచ్ నే సేడిత్ రిసొ కి, గని అనెన్య్ ‘దేముడుచి మొకెమ్
అమ్అదికారుల్ క దసిస్ దెకుక మెనయ్, అమ్ చి పెటిట్ సేంతుమ్ తంక
జలె, దసిస్ కెరుక అసెస్’ మెనయ్ కి, అదికారుల్ చి కోడు అమ్ బింక
అసెస్. 6 ఇనెన్చి రిసొ కి సిసుత్ గట దెతసు. కిచొచ్క మెలె, సిసుత్
నఙిత సుంకరుల్ చి అనెన్ అదికారుల్ ఏలుప కెర తుమ్ క దెకుక మెన,
జోవయించి కామ్ దేముడు జోవయింక దా అసెస్. 7జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క
దెతిసి జోవయింక దాస. సిసుత్ నఙుక అదికారుమ్ తిలసక సిసుత్ చి
డబుబ్ల్ దాస, పబుతుమ్ క దెతిసి పబుతుమ్ క దాస. గవురుమ్ క
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విలువ తిలసక గవురుమ్ దెక, చి మరియాదక విలువ తిలసక
మరియాద దెక. దసిస్ ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్ చి జేఁవ్ చిమరియాద కెరుక.
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తతిసి

8 పేమ కెరుకయ్, గని వేర రునుమ్ కతెత్య్ జా నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, అనెన్మానుస్ల్ క కో పేమ ఇండితయ్ గే, ఆగన్ల్ ఎతిక్తె దొరుక్
జలిసి నెరవెరుస్ప కెరయ్. 9 *‘లంజెకమొ కెరనాయ్’మెలిస్ జలెకు,
‘నరు అతయ్ కెర నాయ్’ మెలిస్ జలెకు, ‘చోర నాయ్’ మెలిస్ జలెకు,
‘అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జా నాయ్’ మెలిసి జలెకు, దేముడుచ
ఆగన్ల్ ఎతిక్తె తిలిసి కి ఎకిక్ ఒడుగుతె బెదితయ్. కేన్ ఒడుగుతె
మెలె,
†“తుక తూయి కెదిద్ పేమ కెరంతసి గే,
తుచి పాసిచొమానుస్క తెదిద్ పేమ తుయి కెరుక”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. 10 అమ్ చి పెటిట్ పేమ తిలె,
పాసిచొ మానుస్క కిచొచ్ అలల్ర్ కెరుక నెసుమ్. జాకయ్, పేమతెయి
ఆగన్ల్ ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జతయ్.

పబు అనెన్ ఉత జెతి వెలిల్ దీసి పాసి జెతయ్
11 అనెన్, పబు సంగిలి సమయుమ్ పాసి జా అసెస్ మెన జానుస్.

మెలె, అగెగ్ నిజ తిలె కి, అపెప్ ఉటట్ తెలివి జా తంకయ్ అసెస్.
సమయుమ్ జా గెచచ్ అసెస్. అమ్ తొలితొ నంపజలి కంట, అమ్ చి
రచచ్న పాసి జా అసెస్. 12 రాత్ పాయితి రితి, ఉజిడ్ జయెదె.
జాకయ్అందర్ బుదిద్చ కమొవెంట గెల కెర,ఉజిడ్ బుదిద్చ అయ్ దల్
గలనుమ. 13మెదెద్నెచిఉజిడ్ తెబెదితకమొతెఇండుమ. మెలె, ‘సరద్
కెరసుమ్’ మెన వెటాక్రుమ్ జతిసి, మచిచ్తిసి పోన. లంజెకమొ,
ఆఁగ్ చి ఆసముదొద్ నే కెరంతిసి పోన. కొడొజుజవ జటిట్ జతిసి, గోసల్
కెరిసి, పోన. 14 గని పబు జలొయేసుకీసుత్ చి బుదిద్ గలన, మానుస్చి

* 13:9 13:9 నిరగ్మకాండుమ్ 20:13-15, 17. దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:17-19,
21. † 13:9 13:9 లేవీయకాండుమ్ 19:18.
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ఆఁగ్ చ తుమ్ చ ఆసల్ నెరవెరుస్ప నే కెరంతి రితి జాగర తా, దసచక
కిచొచ్ వాటు దాసనాయ్.

14
ఇసి కెరెల్ గారు దసిస్ కెరెల్ చెంగిలి

1నంపజలస కీసి ఇండుక గే ఇదిల్ నేనొల్ కేన్ నంపజలసక బెదవన,
గని ముకిక్మ్ నెంజిలిస్ చి రిసొ జోవయింతెన్ కామ్ క నెంజిల కొడొ
జుజవుక పోన. 2 ఏక్ చి రిసొ ఉచరుమ. “కిచొచ్ కి కంక జయెదె”
మెన, దయిరిమ్ తిలొసొ ఉచరెదె, గని “ఈంజ జా గారు” మెంతి
అలవాట్ తెంతొపూరి విడద్ల్ నే జలొసొ కో జలెకు ముకక్ల్ గట కయె
నాయ్. 3 జలె, తుమ్ చితె నే కతొసొక, కతొసొ నిసాక్రుమ్ దెకుస్
నాయ్, చి కతొసొక, నే కతొసొ నిసాక్రుమ్ దెకుస్ నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, దేముడు ఇనెన్క కిజోవయింక కి బెదవనఅసెస్. 4అనెన్కొల్చొ సేవ
కెరొస్ చి రిసొ తుమ్ చితె కో తీరుప్ కెరుక కొనస్? జోవయింక ‘చెంగిల్’
మెనుక గే ‘గార్’ మెనుక గే కచి సెకి మెలె, జోచొ సొంత ఎజొమానిచి
సెకి,అనెన్ కచినాయ్. జోనిజుమినంపజలొస్ జలె, కో వేర ఉచరెల్ కి,
జోటీఁవెదె. కిచొచ్క మెలె,జోక టీఁవడుక పబుక సెకి అసెస్.

5 పడొత్ , ఏక్ దీసిచి కంట అనెన్క్ దీసిక ‘ఎలల్కాలుమ్ చి రిసొ
ముకిక్మ్ చి’ మెన ఎకిక్లొ ఉచరెదె, గని అనెన్కొల్ జలె, ఎతిక్ దినాల్ క
ఎకిక్ రితి దెకితయ్. ఎతిక్ మానుస్ ఈంజేఁవ్ దొనిన్తె కేన్ రగుమ్
ఉచరసు గే, సరిగా ఉచర తా. ఎతిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండ.
6 దీసిక, “పబుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రిసొ ఈంజ జా కామ్ పలాన
దీసి కెరెల్ చెంగిల్”మెన కో ఉచరయ్ గే, పబుచి గవురుమ్ ఉచరయ్.
దసిస్, ‘తుయి దిలిసి’ మెన దేముడుక ఉచరయ్ కో ముకక్ల్ కతయ్
గే, పబుక గవురుమ్ దెతయ్. దసిస్ కి,ముకక్ల్ నే కతొసొ కో జలె,జో
కతిస్ క ‘తుయిదిలిసి’మెనదేముడుకఉచరెల్,జోకిపబుక గవురుమ్
దెతయ్.

7అమ్ చి రిసొఅమిమ్ జిమునాయ్,మొరుమ్నాయ్. 8ఆమ్జిలె,
పబుచి సేవచి రిసొయి జితసుమ్. అమ్ మొరెల్, జా కి జోచి సేవ.
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జాకయ్, అమ్ జిలె కి మొరెల్ కి, జోచయ్ మానుస్ల్ అమ్. జొయియ్
అమ్ చొ ఎజొమాని. 9 ఇసికయ్ కీసుత్ మొరల్న్ చి అనెన్ జిలన్. మెలె,
మొరున్క జీన కెర,మొరల్సక కి, జితసక కిజో పబుజా, ఎజొమానిజా,
ఏలుప కెరుకయ్.

10 తుమ్ క బావుడుల్ జల అనెన్ నంపజలస్ చి రిసొ తుమ్ కిచొచ్క
అలల్ర్ చ తీరుప్ల్ ఉచరసు, నిసాక్రుమ్ ఉచరసు? లోకుమ్ చక జో
పరిచచ్ కెరి వెలిల్ దీసిక అమ్ ఎతిక్జిన్ పబుచిమొకెమ్ టీఁవ, జోచి అతిత్
తీరుప్ జమ్ దె. 11దేముడుచి కొడొతె,
“ఆఁవ్ కచితుమ్ జివివ్ అసిస్. దసిస్, కచితుమ్,
అంచి చటెట్ ఎతిక్మానుస్మొగల్ టెక సెరున్ సేడుల, చి
‘తుయి దేముడు. తీరుప్ కెరుక తుచి అతిత్ అసెస్’
మెన ఎతిక్ చోండి ఒపప్నుల మెన పబు సంగితయ్”
మెన రెగడ్వ అసెస్. 12 జలె, ఈంజ లోకుమ్ తె అమ్ ఇండిలి బుదిద్చి
రిసొ దేముడు సొంతచి మొకెమ్ తెదొడ్ క అమ్ ఎతిక్ మానుస్ సాచి
నఙనుక తయెదె.

13జాకయ్, అపెప్ తెంతొ ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి ఎకిక్లొ తీరుప్ల్ కెరుమ
నాయ్, గని కేన్ బావొ ఆతమ్క నే పిసిరి రితి, కేన్ పొరపాట్ నే జతి
రితి,జోఆతమ్క డిటుట్ మ్ జతిసి నే పిటిత్ రితి, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ ఇండుక
అమ్ చి పెటిట్ ఒపప్నుమ. 14 పబుచి తెడి తా కిచొచ్ జాని, కిచొచ్ పూరి
దయిరిమ్ తెన్ అసిస్ మెలె, జేఁవ్ చి సొంత సెకిక కిచొచ్ వసుత్ వచి రిసొ
‘గార్’మెనుక నెంజె. గనిజాక ‘గార్’మెనకోదెకితయ్గే,జోకయ్జా
గారు జయెదె. 15జాకయ్, తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్ కతిసి అనెన్కొల్చి
ఆతమ్తె జోవయింక అలల్ర్ కెరెదె మెన తుమ్ జాన జానయ్ కయ్ లె,
తుమ్పేమయ్ఇండుకముల తసెత్. తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్ కయ్ లె
పబుమొర రచిచ్ంచుప కెరొల్ అనెన్కొల్చి ఆతమ్తెజోకపాడ్ కెరెదె జలె,జా
కంక పోన.

16 జాకయ్, ‘చెంగిల్’ మెన కేన్ అలవాట్ చి రిసొ తుమ్ జానుస్
జలెకి, వేర మానుస్ల్ చి మొకెమ్ జా కామ్ చి రిసొ పబుచి నావ్

14:11 14:11యెసయా 49:18; 45:23.
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నిసాక్రుమ్ జయెదె జలె, జా నే కయ్ లె చెంగిలి. 17 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితిస్ క కతిసి పితిసి ముకిక్మ్ నాయ్, గని
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి సతిత్మ్ సేంతుమ్ అనెన్ సంతోసుమ్,
జేఁవ్ ముకిక్మ్. 18 ఈంజేఁవ్ వరుమ్ ఇండితి రితి కో కీసుత్ చి సేవ
కెరుల గే, ‘చెంగిల్’మెన దేముడు కిమానుస్ల్ కి దెకుల.

19 జాకయ్, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తతిస్ చి రిసొ, పబుచి ఉపిప్ర్ చి
అనెన్మానుస్ల్ చినముకుమ్డిటుట్ మ్ కెరిస్ చి రిసొ కిచొచ్ కిచొచ్ కామ్ క
జెయెదె గే, జయియ్ ముకిక్మ్ ఉచరె తమ. 20 ఎకిక్ కతిసి నే కతిస్ చి
రిసొ మానుస్చి పెటిట్ దేముడు కెరి కామ్ తుమ్ పాడ్ కెర నాయ్.
నిజుమి ఎతిక్క కి ‘కంక జయెదె’ మెనుక జయెదె, సుదిద్ అసెస్, గని
ఆమ్ కతిస్ చి రిసొ, అనెన్కొల్ జోచి ఆతమ్తె తపుప్ జలి రితి జయెదె
జలె, అమ్ చి తపుప్. 21 తుమ్ ముకక్ల్ కతిసి జవుస్, కేన్ రగుమ్
పితిసి జవుస్, కిచొచ్ కామ్ కెరిసి జవుస్, తుమ్ చొ బావొ జతొ కేన్
నంపజలసచి ఆతమ్తె జోవయింక పాడ్ కెరెదె జలె, జా కామ్ తుమ్
ములిలె చెంగిలి.

22 జలె, ‘ఇసి దసిస్ కెరెల్ చెంగిల్’ మెన తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్
నముకుమ్ అసుస్స్ గే, తుమ్ చి పెటిట్ దేముడుకయ్ ఒపప్న. ‘ఆఁవ్
కయ్ లె తపుప్ నెంజె’ మెన కకక్ దయిరిమ్ తయెదె చి ‘ఆఁవ్ కయ్ లె
కచి ఆతమ్తె జోవయింక పాడ్ కెరె నాయ్’ మెనజోజానెల్, జోమానుస్క
చెంగిలి. 23 గని ‘కయ్ లె తపుప్’ మెన కో ఉచరయ్ కయ్ లె, పబుచి
సిచచ్ ఆనన్ తయ్. కిచొచ్క మెలె, జో కయ్ లిసి జోచి పెటిట్ జో ఉచరిల్స్
తెన్, జోవయించి నముకుమ్ తెన్, బెదె నాయ్. ‘పలాన కామ్ కెరెల్
చెంగిల్’ మెలి దయిరిమ్ అమ్ చి పెటిట్ నెంజిలె, జా కామ్ అమ్ కెరెల్
పాపుమ్ జతసుమ్.

15
దేముడుచి గవురుమ్ దెకవుక

1 అమ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ తిలస జలె, డిటుట్ మ్ నెంజిలసచి జాడు
వయిలి రితి జోవయించ అనామ్నల్ ఓరుస్ప జా అమ్ చి ఇసుట్ మ్
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గడియ ములిలె చెంగిలి. 2 అనెన్ మానుస్ల్ క ‘ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జా
చెంగిల్జతు’మెన,జోవయించిఇసుట్ మ్తిలిస్ కమరియాద్దెకుమ.
3 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ ఎకిక్ జోచి సొంతయ్ ఇసుట్ మ్ క కిచొచ్ కెరె నాయ్,
గని దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి జొయియ్ సంగిలి
*“దేముడు ఓ బ,
తుకమానుస్ల్ కెరల్ నిందల్ అంకయ్ లయఅసిత్”
మెన జో సంగిల్ రితి అసెస్. 4 జలె, పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి కిచొచ్క
రెగడ్ అసెస్ మెలె, అమ్ కయ్ ‘సికుక్త్’ మెనయ్ రెగడ్ అసెస్. దసిస్,
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసి అమ్ క నిదానుమ్ దయిరిమ్ సికడెల్,
అమ్ దయిరిమ్ డిటుట్ మ్ జమ్ దె. 5యేసుయిజో ఇండిలిస్ క తుమ్ క
వాట్ దెకయ్ లి రితి తుమ్ఎకిక్లొతెన్ ఎకిక్లొ దసిస్ ఎకిక్మెనుస్ తెన్
జితి రితి, నిదానుమ్ దెతొ దయిరిమ్ దేముడు తుమ్ క సెకి దెవుసు,
6చితుమ్ఎకిక్మెనుస్ తెన్ ఎకిక్ అవాడ్ రితిజా,అమ్ చొపబు జలొ
యేసుకీసుత్ చొ అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్ తె తసెత్.

7 జాకయ్, కీసుత్ తుమ్ కయ్ బెదవనిల్ సరద్ తెన్, దేముడుచి
గవురుమ్దెకయ్ తిరిసొతూమ్కిఎకిక్లొకఎకిక్లొబెదవన. 8కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, కీసుత్ †యూదుల్ క సేవ
కెరొసొ రితొ జలొ. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి సతిత్మ్ దెకవుక. కీసి
మెలె, జోవయించపూరుగ్ ల్ క దేముడు దిల పమానల్ నెరవెరుస్ప కెరి
రిసొ. 9 అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ మెలె, యూదుల్ నెంజిలసక కి జో దెతి
రచచ్న జో దొరుక్ కెరెల్, జోవయించి దయ కనాక్రుమ్ చి రిసొ జేఁవ్
కి దేముడుక గవురుమ్ దెతు మెనయ్. దేముడుచి కొడొతె దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొ;
‡“జేఁవ్ కి,యూదుల్ నెంజిలస తెన్ కి సరద్ జా,
గాయగాయతుచి నావ్ గవురుమ్ కెరుమ్ దే”
* 15:3 15:3 కీరనలు 69:9. † 15:8 15:8ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్ కాగల్ తె
కిచొచ్ అసెస్ మెలె, ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సక సేవ కెరొసొ…’ ‡ 15:9
15:9 సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 22:50, కీరనలు 18:49.
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మెన రెగడ్ అసెస్. 10పడొత్ దేముడుచి కొడొతె,
§“జోవయించసొంతమానుస్ల్ తెన్ తూమ్ కి,యూదుల్ నెంజిలస,
సరద్సంతోసుమ్జా”
మెనమోసేచి అతిత్ రెగడ్ అసెస్. 11పడొత్ దావీదుచి అతిత్ అనెన్ రెగిడిల్సి,
*“యూదుల్ నెంజిల ఎతిక్ దేసిమ్ చ,
ఒండి లోకుమ్ చమానుస్ల్,
పబుచి గవురుమ్ గాయ”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12పడొత్ అనెన్,యెసయాచిఅతిత్ దేముడుచి కొడొతె,
†“యెసస్యిచి సెకుమ్ తె ఎకిక్లొ జెరెమ్దె.
జొయియ్ ఉటట్ ,యూదుల్ నెంజిలసక ఏలుప కెరెదె, చి
జోచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ, జేఁవ్యూదుల్ నెంజిలస
రచచ్నచి దయిరిమ్ తెన్ తవుల”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

13 జలె, రచచ్న జతి దయిరిమ్ దెతొ దేముడు సొంత తుమ్ చి
పెటిట్ జోచి నముకుమ్ చి సరద్ సేంతుమ్ దెవుసు, చి దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్చి సెకి తుమ్ చి ఆతమ్తె తా, తుమ్ చి ఆతమ్ పూరి డిటుట్ మ్
దయిరిమ్జా గెచెచ్దె.
యూదుల్ నెంజిలసతె పవులు పబుచి కామ్ కెరిల్సి

14ఆఁవ్,బావుడుల్ , తుమ్ చి రిసొ కిచొచ్ దయిరిమ్తెన్అసిస్మెలె,
తుమ్ చి పెటిట్ పబుచి సతిత్మ్ అసెస్. జో దెతి గాయ్నుమ్ అసెస్, చి
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ బుదిద్ సంగుక తుమ్ క సెకి అసెస్. జా ఎతిక్చి రిసొ
అంక దయిరిమ్. 15 గని, సగుమ్ కమొచి రిసొ తుమ్ క ఇదిల్ గటిట్ఙ
సంగిల్ రితి రెగడ్ అసిస్, తుమ్ క పఁవుస్త్ నాయ్మెన. దేముడు అంక
దిలి అదికారుమ్ వరుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ జా రెగుడుక జయెదె. 16జో
దిలి అదికారుమ్ వరుమ్ మెలె, యేసుకీసుత్ చి రిసొచి జోచి సుబుమ్
కబుర్ సూనవ సూనవ, జో దేముడుచి సేవ కెరొ పూజరి మెలి రితొ

§ 15:10 15:10 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:43. * 15:11 15:11 కీరనలు
117:1. † 15:12 15:12యెసయా 11:10.



రోమా 15:17 lvi రోమా 15:24

ఆఁవ్ జంక మెన జో నిసాన కామ్ తియారిల్ వరుమ్. మెలె, యూదుల్
నెంజిలసక కీసుత్ క నంపజా దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక జేఁవ్
జోచయ్ జా, సుదిద్ జా దేముడుక సరి జలి బలి జతి రితి, జోచి అతిత్
ఆఁవ్ సొరప్ కెర దెంక.

17 జలె, దేముడుచి సేవ ఆఁవ్ కెరిస్ చి రిసొ ‘చెంగిల్ చి’ మెన
కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి అంక దయిరిమ్. 18 మెలె, యూదుల్
నెంజిలస జోవయించి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ ఇండితి రితి కీసుత్ యి
అంచి అతిత్ జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొయి ఆఁవ్ సంగితసి. జో పబు కీసి
ఈంజ కామ్ అంచి అతిత్ జరుగ్ కెరల్న్ మెలె, ఆఁవ్ బోదన కెరిల్స్ తె, ఆఁవ్
ఇండిలి బుదిద్తె, 19జో అంచి అతిత్ కెరల్ జోచి గురుచ వెలొల్ కమొతె,
జో దిలి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకికయ్ జరుగ్ కెరల్న్. దసిస్,
జోచి సెకికయ్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ తుమ్ క సముదుమ్
ఒతత్ల్ తొచిఇలూల్ రికు పదేసిమ్ చిఎదిలిదూరిక కీసుత్ చిసుబుమ్కబుర్
జా ఎతిక్తె ఆఁవ్ సూనవ అసిస్. 20దసిస్, అంచి ఆస కిచొచ్ మెలె, వేర
మానుస్ పునాది కెరిల్ ఉపిప్రి బందుక నెస, కీసుత్ క మానుస్ల్ నంపజా
తిలిస్ తె నాయ్, గని వేరతెయ్, మానుస్ల్ జోక నేనిల్స్ తెయ్ సుబుమ్
కబుర్ సూనవుక అంచి ఆస. 21దేముడుచి కొడొతె;
‡“జోచి రిసొ కో అగెగ్ నే సూనయ్ లస సూన,
జేఁవ్ గుడిడ్ మెలి రితి జలిసి గెచచ్, దెకుల.
జోచి రిసొ కెఁయఁక నే సూనల్స అరుద్ మ్ కెరనుల”
మెన రెగడ్య్ లి కోడు.

రోమ్ పటున్మ్ చ గెచుచ్క మెన పవులు ఉచరిల్సి
22 జలె, సుబుమ్ కబుర్ నే సూనల్ టానుల్ తె గెచచ్ సూనవుక అంచి

కామ్ తిలి రిసొ, అపెప్క తుమ్ తె జెంక అంక వాటు తయె నాయ్.
23గనిఅపెప్,ఈంజేఁవ్పాంతుమ్ లుతెఅంక అనెన్ కామ్నాయ్మెన,
ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ తెంతొ తుమ్ తె జెంక అంచి ఆసచి రిసొ, 24 సెప్యిను

‡ 15:21 15:21యెసయా 52:15.
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దేసిమిఆఁవ్గెతిపొదిక,వటెట్ తుమ్ తెగోత్జాతుమ్ కదెకుకఉచరసి.
సరద్ తెన్ గడియతుమ్ చితెన్తాపుండిలయ్మెలె,తుమిఅంకబార్
కెర వటెట్ తెదయ్ తె.

25 గని అపెప్ యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ గెతసి; ఒతత్చ నంపజలస్ క
తోడు న దెంక. 26 మాసిదోనియచ చి అకయచ నంపజలస్ క
యెరూసలేమ్ చ యూదుల్ చ బీద జల నంపజలస్ క తోడు ఉకుక్ల
తెదవుక ఇసుట్ మ్ జల. 27 ఈంజేఁవ్ ఇసుట్ మ్ జల, గని అనెన్
జేఁవ్ యెరూసలేమ్ చ నంపజలస్ తె రునుమ్ జలి రితి జా అసిత్.
మెలె,యూదుల్ కయ్దేముడు దిలఆతమ్వరల్ తెఈంజేఁవ్యూదుల్
నెంజిలసక వాట అయ్ లి రిసొ రునుమ్ జలి రితి జా అసిత్, చి జేఁవ్
యూదుల్ క కిచొచ్ జవుస్ ఈంజ లోకుమ్ తె కామ్ క జెతికయ్ తోడు
ఈంజేఁవ్యూదుల్ నెంజిలస దిలె, చెంగిలి.

28జాకయ్, ఈంజేఁవ్ ఉకిక్లి తోడు నా దెతి కామ్ కుటట్య్ లయ్
మెలె, సెప్యిన్ తె గెతి వటెట్ తుమ్ తె జెయిందె, 29 చి తుమ్ తె పాఁవ
అయ్ లె, కీసుత్ దెతి ఆతమ్సెకి అంచి పెటిట్ బెరతాజాసెకి తెనిన్ జెయిందె
మెనజాని.

రోమియుల్ పవులుచి రిసొపారద్న కెరుక
30 బావుడుల్ , ‘అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ చి

దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి పేమక, అంచి రిసొ దేముడుక తుమ్
పారద్న కెర కెర అంక తోడు తా’ మెన తుమ్ క ఆఁవ్ బతిమాలప్
జా సంగితసి. 31 కిచొచ్చి రిసొ మెలె, ఆఁవ్ అపెప్ గెతి యూదయ
పదేసిమ్ చ యేసుచి రిసొ అనామ్నుమ్ తిలసతె ఆఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్
రిసొ, పడొత్ ఒతత్చి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ నంపజలసచి రిసొచి
అంచి సేవ జోవయింక చెంగిల్ సేడుస్ మెనయ్ తుమ్ పారద్న కెర.
32దసిస్ జెయిమ్జలిమెలె, సరద్సంతోసుమ్ తెన్ ఆఁవ్ తుమ్ తె జెంక
జయెదె, చి తుమ్ చి తెన్తా సరద్ తెన్పుండుక జయెదె. 33సేంతుమ్
దెతొ దేముడు సొంత తుమ్ చి తెన్ తవుస్! ఆమేన్.
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16
సరద్ తెన్ సంగుమ్ తె బెదవనుక

1 కీసుత్ చి తెడి అమ్ క అపప్ జలి పీబే, కెంకేయ పటున్మ్ చి
సంగుమ్ తె వెలొల్ తేర్ బోద జా పబుచి సేవ కెరయ్. జాక ‘సతిత్మ్ చి’
మెన ఆఁవ్ సాచి జతసి. 2 తుమ్ తె జా అయ్ లె, పబుచయ్ జల
మానుస్ల్ క దెకితిమరియాదతెన్జాకబెదవన,చి కిచొచ్కామ్ తెజేఁవ్
కి తోడు కావలె మెలె, తోడు తా. కిచొచ్క మెలె, అగెగ్ తెంతొ ఒగగ్ర్ జిన్
నంపజలసక జా తోడు కెర అసెస్, అంక కి.

3 యేసుకీసుత్ చి కామ్ అంచి తెన్ బెద కెరల్ పిసిక్లల్క చి అకులక
అంచి పేమ సంగ. 4 అంక ‘మొరున్ నాయ్’ మెన జా సుటుట్ జెఁవివ్
పమాదుమ్ జల. ఎకిక్ ఆఁవ్ మెన నాయ్, గని యూదుల్ నెంజిల
బావుడుల్ చ సంగుమ్ లు ఎతిక్ జేఁవ్ దొగులచి కామ్ చి రిసొఅంచి తెన్
జోవయించి సరద్ కి సంగితసుమ్. 5 జోచి గెరి సబ కెరి సంగుమ్ చ
ఎతిక్జిన్ క అంచి పేమ సంగ. పేమ తిలొ ఎ నెటుక అంచి పేమ
సంగ. ఒండి ఆసియా పదేసిమ్ తె జొయియ్ తొలితొ పబుక నంపజా
మారుస్ప జలొ. 6 తుమ్ చితె నిదానుమ్ కామ్ కెరిల్ మరియక కి
సంగ, 7 పడొత్ అంచ బందుగుల్ జత అందోనిక చి యూనియక కి.
అంచి తెన్ జేఁవ్ జేలి జా తిల. పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగిత
బారికుల్ తె జోవయింక గవురుమ్ దెకితతి, చి అంచి కంట అగెగ్యి
కీసుత్ చమానుస్ల్ జల.

8పడొత్ , పబుచి తెడి ఆఁవ్ పేమ తిలొ అంపీల్యతునక అంచి పేమ
సంగ. 9పడొత్ కీసుత్ చి కామ్ తెఅమ్ చితెన్ బెదిలొఊరాబ్నుక, చి పేమ
తిలొసాట్ కునక అంచి పేమ సంగ.

10 కీసుత్ క సతిత్మ్ తిలొ అపెలెల్క చి అరిసొట్ బూలుచి కుటుంబుమ్ చ
ఎతిక్జిన్ క సంగ. 11 అనెన్, అంక బందుగుడు జతొ హెరోదియోనుక
చి నారిక్సుస్ చి కుటుంబుమ్ తె పబుక నంపజలసక సంగ. 12 పడొత్ ,
పబుచి కామ్ కెర తు నా చి తుపోసా మెల తేర్ బోదల్ క జొఒర
సంగ. పడొత్ పబుచి కామ్ నిదానుమ్ కెరొల్ పేమ తిలొ పెరిస్సుక జొఒర
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సంగ. 13 పడొత్ పబుచి తెడి ఒగగ్ర్ బుదిద్ సుదొ జలొ రూపుక చి
అంక అయయ్ మెలి రితి జలి జోచి అయయ్స్ క అంచి ముదుద్ చి జొఒర
సంగ. 14పడొత్ అసుంకితుక, పెల్గోసుక,హెరేమ్కుక, పతొబక,హెరామ్కుక
చి జోవయింతెన్ తిల బావుడుల్ ఎతిక్క అంచి పేమ జొఒర సంగ.
15 పడొత్ పిలొలొగుక, యూలియాక, నేరియక, జోవయించి బేనిక,
ఒలుంపాకుక, చిజోవయింతెన్ తిలబావుడుల్ ఎతిక్జిన్ క అంచి పేమ
సంగ.

16ఎకిక్లొక ఎకిక్లొతుమ్ చి పేమదెకయ్ తి రితి పబుచినావ్తెన్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సుదిద్ తిలి ముదుద్ తెన్ జొకర. పబుచ సంగుమ్ లు
ఎతిక్ తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

17 జలె, బావుడుల్ , తుమ్ క కిచొచ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె,
తుమ్ క సికడిల్ బోదన నాయ్, గని వేరచి సికడ జటుల్ కెర అనామ్నల్
కెరస కొనస్గె చిన కెర, జోవయింక తుమ్ సూన నాయ్. దూరి కెర.
18 దసమానుస్ల్ అమ్ చొ పబు జలొ కీసుత్ క నాయ్, గని జోవయించ
సొంత ఆసల్ కయ్ సేవ కెరతి, అనెన్, తేలిక లటట్బమానుస్ల్ క పులవ,
ఒగగ్ర్ తెలివి నెంజిల మానుస్ల్ క మోసిమ్ కెరతి. 19 పబుచి కోడు
తుమ్ సొంత నిదానుమ్ కెరిసి ఎతిక్జిన్ జాన్ తి, చి తుమ్ చి రిసొ
అంక సరద్, గని తుమ్ క ‘చెంగిల్ చితె తెలివి తతుత్ , గని గరిచ్ నేన్ తు’
మెనయ్, తుమ్ చి రిసొ అంక ఆస. 20 దసిస్ జలదు మెలె, తుమ్ చ
చటొట్ సయ్ తాన్ క సుఁద బీడవ జీన్ తి రితి, సేంతుమ్ దెతొ దేముడు
జీనఎదె. అమ్ చొపబుజలొయేసుకీసుత్ చి దయతుమ్ చితెన్తవుస్!

21అంచి తెన్ పబుచి కామ్ కెరొ తిమోతి తుమ్ క జోచి పేమ సంగ
తెదయ్ తయ్. దసిస్ కి లూకియ, యాసోను చి సోసిపతుత్ , అంచ
బందుగులు.

22 పవులు సంగితి ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొత్ తెరియు మెలొ ఆఁవ్
పబుచి తెడి అంచి పేమ సంగ తెదయ్ తసి.

23 ఆఁవ్ ఈంజ ఉతుమ్ సంగ రెగడ్య్ తొ పవులుక టాన్ దిలొ,
ఒండిసంగుమ్ కటాన్దెతొగాయియుతుమ్ కజోవయించిపేమసంగ
తెదయ్ తయ్. దసిస్ కి ఈంజ పటున్మ్ చ కమొచి డబుబ్ల్ దెకితొ
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ఎరసుత్ ను, చి అమ్ చొ బావొ జలొ కవ్రును జోవయించి పేమ సంగ
తెదయ్ తయ్.

24 *అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ తుమ్ ఎతిక్జిన్ తెన్
తవుస్! ఆమేన్.

25 జలె, ‘సూనవు’ మెన అంక దిలి సుబుమ్ కబుర్ వాటు
యేసుకీసుత్ చి రిసొ బోదన కెరి వాటు తుమ్ క డిటుట్ మ్ కెరొ దేముడుక
జొఒర! జా సుబుమ్ కబుర్ తె బెదితి గుటుట్ జో అపెప్ బార్ కెర
అసెస్. మదెనె, అగెగ్ తెంతొ లుంకడ తిలొ. 26 జలె, యూదుల్
నెంజిలసక కి జోవయించి రచచ్న దొరుక్ జలి రిసొచి, ఈంజ గుటుట్
జో అపెప్ బార్ కెర అసెస్, చి జోవయించ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలస
రెగిడిల్సి సూనయ్జతిస్ తెఒండిలోకుమ్ తెఎతిక్ దేసిమ్ చకజానుస్స్
మెన కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెతొ దేముడుచి ఆడ, ఒండి లోకుమ్ తె
మానుస్ల్ నంపజా జోచి కోడ్ రితి ఇండుత్ మెనయ్. 27 జలె,
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ జరుగ్ జలి కామ్ చి రిసొ ఎతిక్ గాయ్నుమ్ తిలొ
ఎకిక్లొ దేముడుక కెఁయఁక తెఁయఁక జొఒర!

* 16:24 16:24ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ తొలితొచపుసత్కుమ్ సగుమ్ తె 24నంబర్ చి కోడు
తయెనాయ్.
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