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మతత్యి 1:1 1 మతత్యి 1:25

మతత్యి సుబుమ్ కబుర్
మతత్యి రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

యేసుకీసుత్ చి వంసుమ్ వరస్ తెన్ రెగిడిల్సి
(లూకా 3:23-38)

1 అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ దావీదు రానొచి
వంసుమ్ తే యేసుకీసుత్ జా జెరిమ్లన్. జోచి వంసుమ్
ఇసి జలి. 2 అబాహామ్ ఇసాస్కుక పాయిలన్. ఇసాస్కు
యాకోబుక పాయిలన్. యాకోబు యూదాక చి జోచ
అనన్సీంక బావుడిస్వొక పాయిలన్. 3 యూదా తామారు
మెలి తేరిస్ తెన్ పెరెసుక చి జెరహ క పాయిలన్.
4 పెరెసు ఎసోముక పాయిలన్. ఎసోము అరాముక
పాయిలన్. అరాము అమిమ్నాదాబుక పాయిలన్.
5 అమిమ్నాదాబు నయసోస్నుక పాయిలన్. నయసోస్ను
సలామ్నుక పాయిలన్. సలామ్ను రాహాబు మెలి తేరిస్
తెన్ బోయజుక పాయిలన్. బోయజు రూతు మెలి
తేరిస్ తెన్ ఓబేదుక పాయిలన్. ఓబేదు యెసస్యిక
పాయిలన్. 6 యెసస్యి దావీదు రానొక పాయిలన్.
ఈంజొ దావీదు రానొ ఊరియా మెలొ ఎకిక్లొచి తేరిస్ తెన్
సొలొమోనుక పాయిలన్. 7 సొలొమోను రెహబాముక
పాయిలన్. రెహబాము అబీయాక పాయిలన్. అబీయా
ఆసాక పాయిలన్. 8 ఆసా యెహోసాపాతుక పాయిలన్.
యెహోసాపాతు యెహోరాముక పాయిలన్. యెహోరాము
ఉజిజ్యాక పాయిలన్. 9ఉజిజ్యాయోతాముక పాయిలన్.
యోతాము ఆహాజుక పాయిలన్. ఆహాజు హిజిక్యాక
పాయిలన్. 10హిజిక్యా మనసేస్క పాయిలన్. మనసేస్
ఆమోనుక పాయిలన్. ఆమోను యోసీయాక పాయిలన్.
11 పడొత్ యూదుల్ క బబులోను దేసిమి విరోదుమ్ సుదల్
దెర గెలి కాలుమ్, యోసీయా యెకోనాయ్క చి జోచ
బావుడిస్వొక పాయిలన్.

12 యూదుల్ క బబులోను దేసిమ్ చి విరోదుమ్ సుదల్
దెర గెలి పడొత్ , యెకోనాయ్ సయలీత్యేలుక పాయిలన్.
సయలీత్యేలు జెరుబాబ్బెలుక పాయిలన్. 13జెరుబాబ్బెలు
అబీహ దుక పాయిలన్. అబీహ దు ఎలాయ్కీముక
పాయిలన్. ఎలాయ్కీము అజోరుక పాయిలన్. 14 అజోరు
సాదోకుకపాయిలన్. సాదోకు ఆకీముకపాయిలన్. ఆకీము
ఎలీహ దుక పాయిలన్. 15 ఎలీహ దు ఎలీయాజరుక
పాయిలన్. ఎలీయెజెరు మతాత్ నుక పాయిలన్. మతాత్ ను
యాకోబుక పాయిలన్. 16యాకోబు మరియచొ మునుస్సి

జలొ యోసేపుక పాయిలన్. మరియచి పెటిట్ కీసుత్ మెంతొ
యేసు జెరిమ్లన్.

17 ఇసి, అబాహామ్ తెంతొ మొదొల్ కెర, దావీదు రానొ
ఎదక, వరస్ తెన్ మొతుత్ మ్ చొవద్ తరుమ్ లు జల. అనెన్,
దావీదు రానొ తెంతొ మొదొల్ కెర, యూదుల్ క బబులోను
దేసిమివిరోదుమ్సుదల్ కడనిలిఎదచొవద్ తరుమ్ లుజల.
బబులోనుతె గెలితెంతొఅనెన్మొదొల్ కెర, కీసుత్ ఎద కిచొవద్
తరుమ్ లు జల.
యేసుకీసుత్ జెరిమ్లిసి
(లూకా 2:1-7)

18 *యేసుకీసుత్ జెరిమ్లిసి కీసి జలి మెలె, మరియచ
అయయ్సిఁసి, “అమ్ చిబోదక తుక దెమ్ దె”మెనయోసేపుక
సంగిలి పడొత్ , జేఁవ్ దొగుల నే బెదితెఅగెగ్, దేముడుచి† సుదిద్
తిలిఆతమ్ తెన్మరియఅంగిజలి. 19మరియచొమునుస్సి
జంక తిలొయోసేపు,జాదసిస్ జా అసెస్ మెన సూన కెర,జో
పునిన్మ్ జలొసొ మానుస్చి రిసొ, పడొత్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్
జాకలాజ్ కెరుక నెస కెర, గగొగ్ ల్ నే జతె లుంకవ జాకముల
దెంకమెలఉచరల్న్. 20జోఇసికెరుకమెనఉచరెతతికయ్,
పబుచొ దూత ఎకిక్లొ సివన్ తెన్ జోక డీస కెర, “దావీదు
రానొచి సెకుమ్ చొ ఓయోసేపు, తుచి తెరిన్ జతి మరియక
ఆననుక తుయిబినాయ్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక
జా అంగి జా అసెస్. 21 జాచి పెటిట్ ఏక్ పుతుత్ సి జెరెమ్దె.
జొయియ్జోచ పెజల్ క జోవయించపాపల్ తెంతొ రచిచ్ంచుప
కెరెదె. జాచి రిసొ, జోక ‘యేసు’ మెన నావ్ తీ” మెన జో
దూత సంగిలన్.

22ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్క జరుగ్ జలి మెలె, దేముడు జోచ‡
కబురుల్ సంగిలొసొచిఅతిత్ సంగిలికోడు నెరవెరుస్పజంకయ్
ఇసి జలి.
23 “ఈందె, విడిడ్ బోద అంగి జయెదె,
చిజాచి పెటిట్ ఏక్ పుతుత్ సి జెరెమ్దె. జోక
‘ఇమామ్నుయేలు’మెననావ్ తిసెత్,”
జా నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడు అమ్ క తోడ్
తయెదె’.

24జలె, యోసేపు నిజతా ఉటట్ కెర, పబుచొ దూత జోక
సంగిలి రితి, జోచి తేరిస్క ఆననల్న్. 25 దసిస్, జాచి పుతుత్ సి
నే జెరిమ్తె ఎదక,జాచితెన్బెదనిజెనాయ్,జోజెరిమ్తికయ్,
యోసేపుజోక ‘యేసు’మెననావ్ తిలన్.

2
తూరుప్ దేసిమ్ చ పండితుల్యేసుక చజ బకి కెరిల్సి

* 1:18 1:18 ‘పబు’మెన రెగిడెల్, ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ’మెలిఅరుద్ మ్ తయెదె. యెహోవఅబొబ్స్ క కియేసుపూతుత్ క కి ‘పబు’మెనుల. † 1:18 1:18
అపెప్ తెంతొ జోవయింక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్ దె. ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె, గని యేసుచి జీవితుమ్ చి రిసొ రెగిడల్ ఈంజ
పుసత్కుమ్ చసాచులు బులెత్ తిలపొదులె, ‘యూదుల్’మెనజోపూరుగ్ మ్ నిసానపెజల్జోచినావ్దెరినాయ్. ‘యెహోవ’మెలినావ్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘ఎతిక్
జెరిమ్లొసొ, ఎతిక్క జీవ్ దెతొసొ, కెఁయఁక తెఁయఁక తతొసొ’. ‡ 1:22 1:22 ‘జోచ కబురుల్ సంగిలస’ మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొ కకక్ పబు నిసాన, జోచ కబురుల్
మానుస్ల్ క జేఁవ్ సంగితి రిసొ,జోచి ఆతమ్సెకి జోవయింక దెయెదె.
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1 హేరోదు రానొ జా యూదయ పదేసిమి ఏలుప కెరె
తిలి పొది, జా పదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె యేసు
జెరిమ్లి పిమమ్ట్, ఈందె, తూరుప్ దేసిమ్ చ పండితుల్
సగుమ్ జిన్ యెరూసలేమ్ మెలి వెలిల్ పటున్మ్ తె జా కెర,
2 “యూదుల్ చొ* రానొ జంక జెరిమ్లొసొ కేనె అసెస్? తూరుప్
పకక్జోచిసుకొక్కదెకిలమ్,చిజోకబకి కెరుకజాఅసుస్మ్”
మెన పెజల్ క సంగితె తిల.

3హేరోదు రానొ ఈంజ కోడు సూన కెర, జో కి, జో తెన్
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్ కి ‘అనెన్కొల్ రానొ జంక
ఉచరెదె’ మెన బియఁ కెర, పంబ జా. 4 దేముడు నిసాన
యూదుల్ చ వెలెల్ల పూజరుల్ క చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స ఎతిక్జిన్ క, బుకారా కెర, “†కీసుత్ కేనె జెరుమ్క
అసెస్?” మెన పుసిలన్. 5 జేఁవ్, “ఈంజ యూదయ
పదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె జెరెమ్దె.
6 ‘ఓయూదయపదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్,
తుయియూదయపదేసిమ్ తె తిలిదాక్ పటున్మ్ నెంజిస్.
కిచొచ్క మెలె, ఇసాయేలులు మెల
అంచ పెజల్ క ఏలుప కెరొసొ తుచితె జెరెమ్దె’
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొపూరుగ్ మ్ చొ ఎకిక్లొచి అతిత్ రెగడ్
అసెస్”మెన జబాబ్ దిల.

7 తెదొడి హేరోదు రానొ తూరుప్ దేసిమి తెంతొ అయ్ ల
పండితుల్ క గుటుట్ తెన్ బుకారా కెర, జేఁవ్ దెకిలి సుకొక్
కెఁయ డీసిలి గే సూన కెర, 8 “తుమ్ గెచచ్, జో బోద కేనె
అసెస్ గే సరిగాచజదెకజా,అనెన్జా కెర,అంక సంగ. ఆఁవ్
కి గెచచ్, జోక బకి కెరిందె” మెన మోసిమ్ తెన్ సంగ, జేఁక
బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె తెదయ్ లన్.

9 జేఁవ్ పండితుల్ జో రానొచ కొడొ సూన కెర, బార్ జా
గెతె తతికయ్, ఈందె, తూరుప్ దేసిమి జేఁవ్ దెకిలి సుకొక్
జేఁవ్ చి కంటఅగెగ్ ఇండ గెతెతా,జోబోదతిలొగేర్ చిఉపిప్రి
టీఁవొ జలి. 10 జా సుకొక్ టీఁవొ జలిసి దెక కెర, ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్జా, 11జా గెరి పెస,మరియఅయయ్స్ తెన్
తిలొ జో బోదక దెక, సెరున్ సేడ జోక జొకర, జోవయించ
పెటెట్ల్ ఉగడ్ కెర, బఙార్, దూపుమ్, చెంగిలి వాసెన తేలు,
దసచ, బవుమానుమ్ క దిల.

12బకి కెరిల్ పిమమ్ట్, “హేరోదు రానొతెఅనెన్ గెచచ్ నాయ్”
మెన,సివన్తెదేముడుజేఁవ్ కజాగరసంగితికయ్,జేఁవ్వేర
వాటు జోవయించి దేసిమి బుల, ఉటట్ గెల.
యోసేపుక ఐగుపు వెయిలు దేసిమి తెదయ్ లిసి

13 జేఁవ్ తూరుప్ దేసిమ్ చ ఉటట్ గెలి పిమమ్ట్, పబుచొ
దూత ఎకిక్లొ సివన్ తెన్ యోసేపుక డీస కెర, “హేరోదు
ఈంజొ బోదక మార గెలుక ఉచరయ్. జాచి రిసొ, తుయి

ఉటట్ ,ఈంజొబోదకచిఅయయ్స్ క కడదెరన,ఐగుపుదేసిమి
ఉటట్ గో. ఆఁవ్ తుక అనెన్ సంగితె ఎద ఒతత్ తా” మెన
యోసేపుక జో దూత సంగితికయ్, 14జో ఉటట్ కెర, అందరె
బోదక చి అయయ్స్ క కడ దెరన, ఐగుపు దేసిమి ఉటట్ గెచచ్,
15హేరోదు రానొమొర గెతి ఎదక ఒతత్ తా గెల. దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలొపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ సంగిలి కొడొనెరవెరుస్ప
జంకయ్ ఇసి జరుగ్ జలి.
“ఐగుపు దేసిమి తెంతొ అంచొ పుతుత్ క బుకారల్య్.”,మెన

సంగిలిసి.
16 తెదొడి, ‘జా దీసి జా తిల పండితుల్ అంక మోసిమ్

కెరల్’ మెన హేరోదు రానొ జాన కెర, ఒగగ్ర్ కోపుమ్ ఆనన,
యేసుక మారుక మెన, కెఁయ జెరమ్ తయెదె గే జేఁవ్
పండితుల్ అగెగ్ సంగిల కొడొక ఉచర, బేతెల్హేమ్ తె, పడొత్
జా పటున్మ్ చి సుటుట్ నంతచ గాఁవొవ్ ఎతిక్తె, దొనిన్ వెరుస్ల్
తెంతొ మొదొల్ కెర, తొకిక్ వయసుచ మునుస్బోదల్
ఎతిక్క మొరవ గెలన్. 17 ఇనెన్తెన్ కి యిరీమ్యా మెలొ
పూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు సంగిలి కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
18 “రామామెలి పటున్మ్ చి ఎది దూరి తెంతొ,
ఒగగ్ర్ ఏడుకుడు జతిసి, దుకుమ్ జతిసి, సూనల్.
జేఁవ్ చబోదల్మొర గెలి రిసొ,
రాహేలు ఏడ ఏడ సేంతుమ్ జయెయ్ నాయ్.”

యోసేపుసొంత దేసిమిఅనెన్ ఉటట్ అయ్ లిసి
19 హేరోదు రానొ మొర గెలి పడొత్ , ఈందె, పబుచొ

దూత ఐగుపు దేసిమియోసేపుక సివన్ తెన్ అనెన్ డీస కెర,
20 “తుయి ఉటట్ , బోదకచి అయయ్స్ క కడ దెరన, తుమ్ చి
ఇసాయేలు దేసిమి అనెన్ ఉటట్ గెచచ్. బోదక మార గెలుక
ఉచరొల్సొమొర గెలన్”మెన సంగితికయ్, 21జోఉటట్ కెర,
బోదకచి అయయ్స్ క కడ దెరన, ఇసాయేలు దేసిమి అనెన్
ఉటట్ అయ్ ల.

22 జలె, హేరోదు రానొ మొర గెలి రిసొ, అపెప్ జా
యూదయ పదేసిమి జోచొ పుతుత్ సి అరెక్లాయు ఏలుప
కెరయ్ మెన సూన కెర, యోసేపు ఒతత్ గెచుచ్క బియఁ
కెర, అనెన్క్ సివన్ తెన్ పబుచి అనెన్క్ కబుర్ సూన కెర,
23 గలిలయ పాంతుమ్ తె ఉటట్ గెచచ్. నజరేతు గఁవివ్ జా
కెర, ఒతత్ జితె తిల. ఒతత్ జిలిస్ తెన్,
“యేసుక ‘నజరేయుడు’మెనుక జయెదె”
మెన పూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసచి అతిత్ జో
సంగిలిసి కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జరుగ్ జలి.

* 2:2 2:2 ‘యూదుల్’ మెలె, ‘అంచయ్మానుస్ల్ జతు, ఎకిక్ అంకయ్ జొకరు’ మెన పబు పూరుగ్ మ్ నిసాన పెజల్. ముకిక్మ్ క ఇసాయేలు దేసిమి జివుల.
యూదుల్ తె,జాఇసాయేలు దేసిమి,యేసుమానుస్ జా జెరుమ్న్,జాబులెత్ తిలన్. † 2:4 2:4 ‘కీసుత్ ’మెలె, దేముడు టీఁవడొల్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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3
యోహాను బాపిత్సుమ్మెంతి ఉపదెసిమ్ దెతె తిలిసి
(మారుక్ 1:1-8; లూకా 3:1-9,15-17; యోహా

1:19-28)
1జా దీసల్ తె, బాపిత్సుమ్ దెతొయోహాను మెలొసొబార్

జా, 2 “దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా అసెస్. జాకయ్
తుమ్ చి పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా ఒపప్న, పాపుమ్ బుదిద్
ముల దాస” మెన యూదయ పదేసిమ్ చి బయిలె బుల
బుల సాటప్ కెరె తిలన్. 3జోచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ ఈంజొ యోహానుచి రిసొయి దేముడు
సంగిలి కోడు ఇనెన్తెన్ నెరవెరుస్ప జలి.
“ఎకిక్లొ అంచొబారికి రితొజా, అంచొ అవాడ్ రితొజా.
పబు జెతికయ్వాటు తినన్గ కెరిల్ రితి,
తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ జా మెన,
బయిలె పదేసిమితా కేక్ గల సాటప్ కెరెదె.”

4 ఈంజొ యోహాను ఒంటెచ రోమల్ క పాలల్ గలన,
చామ్ క కెరిల్ పటక్ నెడిమి బందన తయెదె. చిటక్ల్ చి
ఒండడ్ తేల్ జో కయెదె.

5 జా దీసల్ తె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెచ మానుస్ల్
కి, జా ఒంటి యూదయ పదేసిమ్ చ మానుస్ల్ కి, ఒంటి
యోరాద్ ను మెంతి గాడు పాసిచ మానుస్ల్ కి, యోహానుతె
జా కెర, 6జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ దుకుమ్ తెన్ ఒపప్న ఎదారుద్ మ్
సంగ,యోరాద్ ను గడెడ్ జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙన్ తె తిల.
పరిసయుయ్ల్ కయోహాను గోల కెరిల్సి

7 *పరిసయుయ్ల్ క కి, †సదూద్ కయుయ్లుక కి, ఒగగ్ర్ జిన్జా
బాపిత్సుమ్ నఙనుక జెతిసియోహాను దెక కెర, “అయివొచి
రితి విసుస్మ్ పెటిట్ తిలస, తుమ్! దేముడు కెరి సిచచ్
పిటట్వనుక ఉచరుక మెన తుమ్ క సికడొల్సొ కొనొస్? 8తుమ్
కెర పాపల్ముల దా, చెంగిల్ బుదిద్తె ఇండ, ఆతమ్చి పంటొ
దెర. 9పిమమ్ట్, ‘అబాహామ్అమ్ క అబొబ్ జయెదె, చి రిసొ
దేముడు తెన్ బెదఅసుస్మ్’మెనతుమ్ క తూమ్ఉచరన,
సొంత గవురుమ్ సంగనుక నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఇనెన్చ
పతల్ తెన్ కి దేముడు అబాహామ్ చి రిసొబోదల్ క జెరమ్వుక
తెరె,మెనతుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 10ఈందె,అపెప్ కి పబు
కురాడువాండికెర, రూకుకబుంది కండితిరితి, కురాడుదెర
టీఁవొ జా అసెస్. జలె, చెంగిల్ పంటొ నే దెరొ, ఎతిక్ రూకుక
కండ కెర ఆగితె గలుల”మెన, జేఁవ్ కయోహాను సంగిలన్.

11తెదొడి, పెజల్ కయోహాను “తుమ్ కెర పాపల్ చి రిసొ
తుమ్ దుకుమ్ జా ముల దెతి గురుకయ్ ఆఁవ్ తుమ్ క
ఇసి పానితె బాపిత్సుమ్ దెతసి. గని, అంచి పడొత్ అనెన్కొల్

అపెప్ జెతయ్. జో అంచి కంట వెలొల్ , జోక అదికారుమ్
ఒగగ్రి. జోచ జోడుల్ వయుక జలెకు, ఆఁవ్ విలువ నాయ్.
జో, ‡దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ చి ఆగి తెన్ తుమ్ క
బాపిత్సుమ్దెయెదె. 12జోచిపూన్ తిసూపుజోచిఅతిత్ అసెస్,
చి జోచి కెలిన్ సుబుమ్ కెర, జోక కామ్ క జెతికయ్ గోదుమ్
పంటొ గుడడ్ కెర కొటుట్ తె కుడవనెదె, చి కో విజవుక నెతిరిల్
ఆగితె పోటు గల, డయ గెలెదె”మెన సంగిలన్.
యేసు బాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
(మారుక్ 1:9-11; లూకా 3:21-22)

13 జా సమయుమి, ఈంజ బాపిత్సుమ్ నఙనుక మెన
యేసు గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ ఉటట్ జా కెర, యోరాద్ ను
గడెడ్ యోహానుతె అయ్ లన్. 14యోహాను జోక దెక కెర,
“ఆఁవ్ తుచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙనుక అసెస్. తుయి కిచొచ్క
అంచితె బాపిత్సుమ్ నఙనుక జెతసి? బెదె నాయ్” మెన
యేసుక సంగితికయ్, 15యేసు “అలెల్,అపెప్చిమటుట్ క ఇసి
జరుగ్ జవుస్. దేముడుచి నీతి ఎతిక్ ఇసి నెరవెరుస్ప కెరుక
అమ్ క చెంగిలి” మెన యేసు జబాబ్ దెతికయ్, యోహాను
జోక బాపిత్సుమ్ దిలొ.

16యేసు ఈంజబాపిత్సుమ్ నఙనిల్ బేగి, గడెడ్ తెంతొబార్
జతికయ్, ఆదె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి, చి దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ పారవ్ పిటట్చి రితి జా ఉత జా కెర, యేసుచి
ఉపిప్రి వెసిలిస్ జో దెకిలొ. 17 “ఈందె, ఈంజొయి అంచొ
పేమ తిలొ పూతుత్ . ఇనాచి రిసొ అంక సరద్సంతోసుమ్”
మెన, ఇసి పరలోకుమ్ తెంతొ సంగిలిస్ చి అవాడ్ అయ్ లి.

4
యేసుక సయ్ తాన్ చి అతిత్ పరిచచ్ జలిసి
(మారుక్ 1:12-13; లూకా 4:1-13)

1 తెదొడి సయ్ తాన్ చి అతిత్ జోచి పరిచచ్ కెరవనుక
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్, జోక కో నెంజిలి డొంగె కడ
నిలన్. 2జలె, దొనిన్ విసొస్ పొదులు, దొనిన్ విసొస్ అందరుల్
యేసు చువెవ్ తతికయ్, జోక చూ కెరికయ్, 3 పాపుమ్
కెరవుకఉచర సయ్ తాన్జోతెజా కెర, “తుయిదేముడుచొ
పుతుత్ సి జలె, ఈంజేఁవ్ పతల్ పోడియొ జతి రితి సంగు”
మెలన్. 4తెదొడియేసు,
“ ‘ఎకిక్పోడియొతెన్నాయ్, గని దేముడుచిచోండితెంతొ

జెతి ఎతిక్ కోడు తెన్మానుస్ల్ జింక అసెస్’
మెన దేముడుచి కోడుతె రెగడ్ అసెస్”మెలన్.

5 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుక దేముడుచి గుడి తిలి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె కడ నా కెర, జా దేముడుచి

* 3:7 3:7 పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు యూదుల్ క ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జవుల. ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ తెన్ యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె వెసుల.
జేఁవ్ దీసల్ తె ముకిక్మ్ క జెఁవివ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స తెన్, దేముడుచి నిదానుమ్ పెజల్ క సికడుక. † 3:7 3:7 సదూద్ కయుయ్లు మెలె
జేఁవ్ దూతల్ అసిత్ మెన నంపజతి నాయ్. మొర గెలస ఉటుల మెన నంపజతి నాయ్. జేఁవ్ కి యూదుల్ ముకిక్మ్ చ ఎకిక్ జటు. జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెద
ఎదివాట్ సుటు యేసుపబుక పరిచచ్ కెరల్. ‡ 3:11 3:11 ‘దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్’ మెలె, యెహోవ దేముడు అబొబ్స్ చి కియేసు దేముడు పుతుత్ స్ చి కి
జయెదె.
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గుడితెచి వెనొగ్ పుచి ఉపిప్రి జోక టీఁవొ కెర, 6 “తుయి
దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, ఎటొట్ తొ డేఁవు.
‘తుక పమాదుమ్నేజతిరితి,జోచదూతల్ క దేముడు ఆడ

దా తెదయెదె’,
‘తుచ చటొట్ పతె నే లయితి రితి, జేఁవ్ దూతల్జోవయించ

అతొత్ చంపొ కెర, తుక ఉకుక్లనుల,’
మెనదేముడుచికోడుతెరెగడ్ అసెస్”మెనయేసుకసంగిలన్.
7సయ్ తాన్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసు జోక
“ ‘పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుక
పరిచచ్ కెరుక నాయ్’
మెనఅనెన్క్టాన్ తె రెగడ్ అసెస్”మెనసయ్ తాన్ క సంగిలన్.

8 పడొత్ అనెన్, ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి ఏక్ డొంగుర్ ఉపిప్రి
సయ్ తాన్యేసుక కడనా కెర,ఈంజలోకుమ్ చరాజిమ్ లు
ఎతిక్, జేఁవ్ చివిలువ ఎతిక్జోక దెకవ కెర, 9“తుయిసెరున్
సేడ అంక జొకరెల్గిన, ఈంజ ఎతిక్ తుక దెయిందె” మెన
యేసుకసంగిలన్. 10యేసుజోక, “సయ్ తాన్,తుయిఉటట్
గో. కిచొచ్క మెలె,
‘పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుకయ్జొకర,
జో ఎకిక్లొచి సేవ తుమ్ కెరుక అసెస్’
మెన రెగడ్ అసెస్.” మెనసంగిలన్. 11తెదొడి సయ్ తాన్జోక
ములదాఉటట్ గెలన్,చిఈందె దేముడుచ దూతల్జా కెర,
యేసుక సావెచన కెర, సుకుక్మ్ కెరల్.
యేసు గలిలయపాంతుమ్ తె బస జలిసి
(మారుక్ 1:14-15; లూకా 4:14-15)

12 ఒతత్ తెంతొ ‘బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహానుక జేలి కెర
జేల్ తె గల అసిత్’ మెన యేసు సూన కెర, ఉతత్ర పకక్
గలిలయ పాంతుమ్ తె బుల ఉటట్ గెచచ్ కెర, 13 ఒతత్చి
నజరేతు మెలి జో వడిడ్లి గాఁవ్ తెంతొ ముల దా కెర,
జెబులూను చి నపాత్ లి మెల పూరుగ్ ల్ చ నవొవ్ దిలి
పాంతుమ్ తెచి సముదుమ్ చి పాసిచి కపెరన్హ మ్ మెంతి
పటున్మ్ తె ఉటట్ జా జితె తిలస్. 14 దేముడుచ కబురుల్
సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ జో సంగిలి కోడు ఇసి
నెరవెరుస్ప జలి.
15 “జెబులూను పదేసిమి, నపాత్ లి పదేసిమి,
యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ తిలి వెలిల్ సముదుమ్ చి పకక్,
పూరుగ్ మ్యూదుల్ నెంజిలస జితె తిలి
గలిలయపాంతుమ్ తె తిల పెజల్
16అగెగ్ అందర్ బుదిద్ తెన్తిలె కి,అపెప్ వెలిల్ ఉజిడిదెకఅసిత్.
జేఁవ్ పాపుమ్తెన్మొర గెల రితజా తిలె కి,
జోవయింక రాత్పాయిలి రితిజా,
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జోవయింక డీస అసెస్”
మెన సంగిలి కోడు.

17జాదీసితెంతొ,జాపాంతుమ్ చపెజల్ కయేసుబోదన
కెరిల్సి కిచొచ్ మెలె, “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ ఇనెన్ పాఁవ జా

అసెస్. జాచి రిసొ, తుమ్ చ పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా,
పాపుమ్ బుదిద్ ముల దాస”మెనబోదన కెరె తిలొ.
యేసు తొలితొచ సిసుస్ల్ క బుకారిల్సి
(మారుక్ 1:16-20; లూకా 5:1-11)

18 యేసు జా గలిలయ సముదుమ్ చి గటుట్ తె ఇండితె
తా, ‘పేతురు’ మెన ఆసిమ్ నావ్ తిలొ సీమోను, చి జోచొ
అందెయ మెలొ బావొసి దొగులక దెకిలన్. జేఁవ్ దొగుల
సముదుమ్ తె వల గలెత్ తిల. జేఁవ్ జాలరుల్ . 19 జలె,
జోవయింక దెక కెర, “జలె, తుమ్ అంచి పటిట్ జా, చి
మానుస్ల్ అంక నంపజతి రిసొ తుమ్ జోవయింక అంచితె
కడ ఆన్ త జాలరుల్ జతి రితి, తుమ్ క ఆఁవ్ కెరిందె” మెన
సంగిలన్. 20 ఇసి సంగ బుకారిల్ బేగి, జేఁవ్ జోవయించ
వలల్ముల దా కెర,జోచి పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

21ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి గెచచ్, యాకోబుచియోహాను
మెలఅనెన్ దొగుల అనొన్బావొకయేసు దెక జేఁవ్ క బుకారల్న్.
జేఁవ్ దొగుల జెబెదయి మెలొ అబొబ్సి తెన్ జోవయించి
దోనితె వెస తా, జోవయించ వలల్ చెంగిల్ కెరె తిల.
22 యేసు బుకారిల్ బేగి, జోవయించొ అబొబ్స్ క చి దోనిక
ముల దా కెర,జోచ సిసుస్ల్ జతి రితి జోచి పటిట్ గెల.
యేసుమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరిల్సి

23యేసు జా ఒండి గలిలయ పాంతుమ్ తె బుల బుల,
యూదుల్ చ ఒతత్చ సబ గెరలె గెచచ్ గెచచ్, “పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ ఇతత్ల్ పాఁవ జా అసెస్” మెన సుబుమ్ కబుర్
సంగ, పెజల్ క, కిచొచ్ జబుబ్ తిలె కి, జబుబ్లు బాదల్
ఎతిక్ గెచచ్య్ లన్. 24 ఒండి సిరియ దేసిమ్ చ ఎతిక్జిన్
జోచి రిసొ సూనల్, చి రగరగాల్ చ జబుబ్ల్ తిలసక, జొరొజ్ల్
నొపుప్ల్ తిలసక, బూతల్ దెరల్సక, మోరచ్ల్ క, చి అతొత్
చటొట్ కదుల్ కెరుక నెతిరల్సక, ఇసచ ఎతిక్క యేసుతె కడ
ఆన్ తికయ్, జోవయింక చెంగిల్ కెరల్న్. 25ఈంజ ఎతిక్చి
రిసొ, గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ, దెకపొలి పాంతుమ్
తెంతొ,యెరూసలేమ్పటున్మ్తెంతొ,యూదయపదేసిమ్
తెంతొ, పడొత్ క యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ తెంతొ, ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ జటుల్ తెన్ జోచి పటిట్ గెల.

5
యేసు మెటట్య్ ఉపీర్ కెరిల్ బోదన
(లూకా 6:20-23)

1యేసు జేఁవ్ ఒగగ్ర్ జిన్ పటిట్ అయ్ లసక దెక కెర, ఏక్
మెటట్య్వెగ వెసితికయ్,జోచసిసుస్ల్జోతెజెతికయ్ 2జో
చోండిపుటవ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బోదన కెరుక దెరల్న్.

3 “అమ్ఆతమ్తె ఎదగ్రె తొకిక్చ సుదల్మెన కో చిననుల
గే, జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దస మానుస్ల్ కయ్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెవాట తయెదె.
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4 “దుకుమ్ సేడత్సక చెంగిలి, కిచొచ్క మెలె, దేముడు
జోవయింక బురియవెదె.

5 “సొంత గవురుమ్ నే ఉచరంతసక చెంగిలి. కిచొచ్క
మెలె, *జేఁవ్ ఈంజ బూలోకుమ్ తె ఏలుప కెరుల.

6 “చూతాన్ గెతె ఎదకమానుస్ల్ కీసి అనిన్మ్ క పితిస్ క
ఆస జవుల గే, దసిస్,పునిన్మ్ ఇండుక కో ఎకిక్ ఆస జవుల
గే, జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దేముడు జోవయింక
పునిన్మ్దా సరద్సంతోసుమ్ కెరెదె.

7 “మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితసక చెంగిలి. కిచొచ్క
మెలె, దేముడు జోవయింక కనాక్రుమ్ దెకెదె.

8 “పెటిట్ సుదిద్ తతసక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్
దేముడుక దెకుల.

9 “కోపుమ్ జలసక కో సేంతుమ్ కెరస జవుల గే,
జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచ పుతత్రుస్లు,
మెనజోవయింక సంగుక జయెదె.”

10 “సతిత్మ్ ఇండితి రిసొ కో అనెన్ మానుస్ల్ చి అతిత్
అలల్ర్ లు సిచచ్లు సేడుల గే, జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క
మెలె, దస మానుస్ల్ కయ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె వాట
తయెదె.”

11 “తుమ్ అంచమానుస్ల్ జలి రిసొ తుమ్ క మానుస్ల్
ఆరిక దూసుప కెరెల్గిన, అలల్ర్ కెరెల్గిన, ఎతిక్ రగల్
అబదుద్ మ్ సంగిలెగిన, తుమ్ క చెంగిలి. 12 జేఁవ్ దసిస్ కెరెల్
కి, సరద్సంతోసుమ్ తెన్ తా. కిచొచ్క మెలె, పరలోకుమ్ తె
తుమ్ క వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. పూరుగ్ మ్ కి,
దేముడుచ కబురుల్ సంగిల మానుస్ల్ కి జేఁవ్ దస అలల్ర్
కెరల్.”
లోన్ క చి ఉజిడిక టాలి
(మారుక్ 9:50; 4:21; లూకా 14:34-35; 8:16)

13“తుమ్ఈంజలోకుమ్ కలోన్ చి రితి జసెత్. గనిజాగర
తెన్ తా, లోన్ చి కారు గెలెగిన, జా లోన్ కీసి అనెన్ కారు
జయెదె? అనెన్ కిచొచ్క కికామ్ క నేజయె. ఎతిక్వెంటగెలుక
జయెదె. దసిస్ వెంట గెలెగిన,మానుస్ల్ సుఁదుక జయెదె.”

14 “తుమ్ ఈంజ లోకుమ్ క ఉజిడి జా అసుస్స్. ఏక్
పటున్మ్మెటట్చి ఉపిప్రి తిలెగిన,జాపటున్మ్ క లుంకడుక
నెంజె. 15దసిస్,మానుస్ల్ దీవు లంబడ తిలెగిన,జాదీవుక
నాడి గట డంకితి నాయ్, గని దీవు కంబుమ్ తె టీఁవుల, చి
జాగెరితిలసఎతిక్కజాఉజిడికామ్ క జెయెదె. 16తుమ్ చి
తెన్ కి దసిస్ తంక అసెస్. తుమ్ చెంగిల్ బుదిద్ ఇండితిసి
మానుస్ల్ దెక, పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్ది జలొ దేముడుక
గవురుమ్దెతుమెన,తుమ్ చిపెటిట్ తిలిఉజిడిమానుస్ల్ చి
ముకెమ్ లగితి రితి తుమ్ ఇండ.”
పూరుగ్ మ్ దిల ఆగన్ల్ చి రిసొయేసు సంగిలి బోదన

17 “మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్
జలెకు, పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ జలెకు,
పెట గెలుక ఆఁవ్ అయ్ లయ్ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్.
జా ఎతిక్ నెరవెరుస్ప కెరుకయ్ ఆఁవ్ అయ్ లయ్, గని పెట
గెలుక మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. 18 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆగాసుమ్ బుఁయి
పాడ్ జా గెతె ఎదక, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్సి
దేముడుచ †ఆగన్ల్ చి కొడొ పూరి నెరవెరుస్ప జతె ఎదక,
జేఁవ్ తె ఎకిక్ కోడు కి ఎకిక్ కామ కి పిటెట్ నాయ్. 19జాచి
రిసొ, ఈంజ ఆగన్ల్ రితి కెరిస్ క కో విలువ దెకితి నాయ్
గే, చి విలువ నే దెకితి రితి అనెన్ మానుస్ల్ క సికడుల గే,
పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెజోదాకు జవుల. గని కో జేఁవ్ కొడొ
రితినిదానుమ్ కెర, దసిస్ నిదానుమ్ కెరుక అనెన్మానుస్ల్ క
సికడుల గే, జెఁవివ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె గవురుమ్
జవుల. 20 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, కెరి
కంటతుమ్పునిన్మ్ఇండిలెకయ్నెంజిలె,తుమ్ కచితుమ్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుస్ నాయ్.”

నీతిచి రిసొయేసు సంగిలి బోదన
21 ‘నరు అతయ్ కెర నాయ్. నరు అతయ్ కో కెరెల్, సిచచ్

జంక అసెస్’మెనపూరుగ్ మ్ చక సంగిలిసి తుమ్ సూన్ తసు.
22 ఆఁవ్, జలె, తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, కకక్
జలెకు కో జలెకు కోపుమ్ జలె, జో కోపుమ్ జలొ సిచచ్ జతి
తపుప్ కెర అసెస్, కో జలెకు అనెన్కొల్ క నిసాక్రుమ్ సంగిలె,
వెలిల్ సబచి అతిత్చి సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్. కో జలెకు
అనెన్కొల్ క ‘తుయి గడుస్’ మెలి ఎదిలి కోడు సంగిలె, వెలిల్
ఆగిచి గొయిచి సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్. 23 జలె,
తుమ్ చితె కో గే కిచొచ్గె అరిప్తుమ్ దెంక మొదొల్ కెర తిలె
జవుస్,ఈంజొమానుస్ కిచొచ్గె కెరిల్స్ చి రిసొఅనెన్కొల్ ఇనాచి
ఉపిప్రి కోపుమ్ తెన్ అసెస్ మెన ఈంజొ ఏదసట్ కెరెల్గిన,
24ఈంజొఅరిప్తుమ్ దెతిసి బలి దెతిటాన్ తె నే దెతె,పాసి
ములదాకెర,తొలితొగెచచ్,జోఅనెన్కొల్ తెన్సేంతుమ్కెరన,
అనెన్ జా కెర, ఇనెన్చి అరిప్తుమ్ఈంజొ దెవుసు.

25 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొక కో గే నేరిమ్ వయడ తిలెగిన,
తుమ్బెద గెతెతాతీరుప్ కెరి గెరి నేపాఁవితెఅగెగ్,జోనేరిమ్
వయడొత్ మానుస్ తెన్, నేరిమ్ జలొసొ బేగి సేంతుమ్ జంక
అసెస్. నెంజిలె నేరిమ్ వయడొత్సొ తుమ్ క తీరుప్ కెరొసొతె
సొరప్ కెరెల్, జో తీరుప్ కెరొసొ తుమ్ క జమానుల్ చి అతిత్ సొరప్
కెరెల్, జో జమానుల్ తుమ్ క జేల్ తె గల దెయెదె. 26 దసిస్,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసిమెలె, తుమ్ చితె కో

* 5:5 5:5 ‘ఆకర్ క’ మెలె, ఈంజ లోకుమ్ నొవర్ జతి రితి పబు మారుస్ప కెరిల్ పొదిక. † 5:18 5:18 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్
దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయి
పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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సిచచ్జవులగే,ఆకర్ చికాసుఎదకిపూరితీరుస్ప కెరెఎదక,
తుమ్ క ములుక నెంజె.”
లంజెచి రిసొచి తీరుప్

27 “పడొత్ ‘తుమ్ లంజెకమొ కెర నాయ్’ మెన సంగిలి
కోడుతుమ్అగెగ్ తెంతొసూనఅసుస్స్. 28గనిఆఁవ్తుమ్ క
సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఏక్ తేర్ బోదక దసిస్ దెకుక కి కో దెకెదె
గే, ఎకిక్ దెకిలి రిసొ, జోచి మెనుస్తె జా తెన్ లంజె కెర
అసెస్.”

29 “జలె, తుమ్ చితె కచి గే ఉజిల్ అంకి జవుస్ జోక
పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, పాపుమ్ నే కెరి రిసొ, జోజా అంకి
కడ వెంట గెలి రితి జవుస్. జోవయించ ఆఁగ్ తె తతత్స
ఎతిక్ తెన్ ఒండొయి మానుస్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి
కంట,జోచిఆఁగ్ తెతతత్సతె ఎకిక్ జవుస్పిటట్ గెలి రితిజలె,
జోక చెంగిలి. 30 దసిస్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచొ ఉజిల్ ఆతు
జవుస్ జోక పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జా దీసి తెంతొ అనెన్
దసిస్పాపుమ్నే కెరి రిసొ,జోఆతు కండ గెలి రితిజా,జోచి
తెంతొ వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె, జోచ ఆఁగ్ తె
తిల వాటల్ ఎతిక్ తెన్ ఒండొయిమానుస్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె
గలిజతి కంట,జోచఆఁగ్ తెతతత్స ఎకిక్ ఆతు పిటట్ గెలి రితి
జలె,జోక చెంగిలి.”
పెండిల్ జాములవులి జలసచి రిసొచి తీరుప్

31 ‘కోజలెకుజోచితేరిస్కములదెయెదెగే,జోజాకముల
దెంక మెన ఏక్ కాగుమ్ రెగడ్ దెంక అసెస్’ మెన పూరుగ్ మ్
తెంతొ సంగిలి కోడు అసెస్. 32 గని ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెన
సంగితిసి మెలె, జా తేరిస్ లంజె జలిస్ క పిటట్వ, కో జలెకు
తేరిస్క ముల దెయెదె గే, జొయియ్ జాక లంజె కెరయ్. అనెన్,
మునుస్స్ ముల దిలి తేర్ బోదక పెండిల్ జతొసొ కో జలెకు,
లంజె జతయ్.
అపిప్డిత్స్ చి రిసొచి తీరుప్
(మతత్ 19:9;మారుక్ 10:11-12; లూకా 16:18)

33 “అనెన్, ‘ఆరిక అపుప్డుక నాయ్, గని కిచొచ్ జవుస్
కెరి రిసొ కో గే పమానుమ్ తిలెగిన, ‡పబుక సతిత్మ్ కెరి
రిసొ జో మానుస్ జో సంగిలిసి జరుగ్ కెరుక అసెస్’ మెన
పూరుగ్ ల్ క సంగిలి కోడు తుమ్ సూన అసుస్స్. 34 గని
ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఎదగ్రె ఒటుట్ గలన్ క
నాయ్. ‘పరలోకుమ్ సాచి’ మెన జవుస్ ఒటుట్ గల నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, జా §ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
సిజాసనుమ్. 35 ‘బుఁయ్ చి సాచి’ మెన జవుస్, ఒటుట్
గలన్ క నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా దేముడు సుఁదితి పొదొ.
అనెన్, ‘యెరూసలేమ్ పటున్మ్ సాచి’ మెన జవుస్, ఒటుట్

గలన్ కనాయ్. కిచొచ్కమెలె, *జాపరలోకుమ్ చొరానొజలొ
దేముడుచి గుడిక నిసానల్ పటున్మ్. 36అనెన్, ‘బోడిచిఒటు
జవుస్’ మెననుక నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్ సెండి వాడొ
కి నీడి జతి రితి జలెకు, చొకిక్ల్ జతి రితి జలెకు మారుస్ప
కెరుక తూమ్ నెతురుస్. 37 జలె, తుమ్ ‘ఎఁ ఎఁ’ మెనుక
అసెస్మెలెగిన, ‘ఎఁ ఎఁ’మెన. తుమ్ ‘నాయ్’మెనుకఅసెస్
మెలెగిన, ఎకిక్ ‘నాయ్’ మెన. ఇనెన్క జీన్ తిస్ సయ్ తాన్
తెంతొయ్జతయి.”
అలల్ర్ కెరిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(లూకా 6:29-30)

38 ‘ఏక్ మానుస్చి అంకి జవుస్ అనెన్కొల్ కోపుమ్ క
కడెల్గిన, జో కడొల్సొచి అంకి కి జో అంకి గెలొ మానుస్ గెచచ్
కడుక అసెస్. అనెన్, ఏక్ మానుస్చొ దాంతు అనెన్కొల్ పెట
బగయ్ లెగిన, ఈంజొ కి జోచి దాంతు పెట బగవ గెలుక
అసెస్’ మెన పూరుగ్ మ్ సంగిలి కోడు తుమ్ సూన అసుస్స్.
39జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ సంగితిసి మెలె, తుమ్ క అలల్ర్
కెరొల్సొక తుమ్ అలల్ర్ కెరక్ నాయ్. మూరుక్డు జవుస్
తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ఉజిల్ గలి జవుస్ పెటెల్గిన, దెబబ్
కయ్ లొసొతుకెల్తా,జోచిడెబిగలి కిజోఅనెన్కొల్ అనెన్ పెటితి
రితి,జోచి పకక్ పసల్వుక అసెస్.

40 “అనెన్ దసిస్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొక కో జలెకు తీరుప్
కెరి గేర్ తె కడన, ఇనెతె సొకక్ నఙిలె, ఈంజొ ఇనాచి కోటు
కి దా గెలుస్. 41 కో జలెకు తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ‘ఏక్
మయిలు దూరి బెద జె’ మెన బలవంతుమ్ కెరెల్గిన, జో
తెన్ ఈంజొ దొనిన్ మయిలు దూరి బెద గెసుస్. 42కో జలెకు
తుమ్ చితె ఎకిక్లొతె కిచొచ్ జవుస్ నఙిలె, దెంక. అనెన్, కో
జలెకు తుమ్ చితెఎకిక్లొతెబదుల్నఙిలె,తుక నేదెయింద్
మెనుక నాయ్, దెంకయి.”
విరోదుమ్ సుదల్ క పేమ కెరిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(లూకా 6:27-28,32-36)

43 “అనెన్, ‘తుమ్ చి తెన్ బెదితసక పేమ కెర’ మెన,
‘తుమ్ క విరోదుమ్ జలసచి ఉపిప్రి విరోదుమ్ తెన్ తా’
మెన సంగిలిసి సూన అసుస్స్. 44 గని ఆఁవ్ తుమ్ క
సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క విరోదుమ్ జలసక పేమ కెర.
తుమ్ క అలల్ర్ కెరసచి రిసొ ‘చెంగిల్ జతు’ మెన పారద్న
కెరె తా. 45 తుమ్ ఇసి కెరెల్గిన, తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తె
తిలొదేముడు జలొఅబొబ్స్ చపుతత్రుల్ జలదుమెన డీసెదె.
కిచొచ్క మెలె, గార్ సుదల్ క కి చెంగిల్ సుదల్ క కి రోజుక జో
పొదుద్ బార్ కెరయ్. సతిత్మ్ ఇండితసచి రిసొ కి, పాపుమ్
ఇండితసచి రిసొ కి పాని పెటయ్ తయ్. 46 ఎకిక్ తుమ్ క

‡ 5:33 5:33 ‘పబు’ మెలె కి, ‘దేముడు’ మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొ రానొ జలొ పబు’ మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్
జయెదె. § 5:34 5:34 ‘పబు’ మెలె కి, ‘దేముడు’ మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొ రానొ జలొ పబు’ మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక
తినిన్ నవొవ్ జయెదె. * 5:35 5:35 ‘పబు’ మెలె కి, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు’ మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొ రానొ జలొ పబు’ మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొ
సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె.
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పేమ కెరసకయ్తుమ్పేమ కెరెల్గిన, తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్
జా? †సిసుత్ నఙితస కి దసిస్ కెరుల. 47 ఎకిక్ తుమ్ చ
సొంత మానుస్ల్ క ముదుద్ కెరెల్, గని వేర మానుస్ల్ క నాయ్
మెలె,మాములుమ్మానుస్ల్ కెరిసిచికంటజాకిచొచ్జీనిల్సి!
దేముడుక నేనల్ మానుస్లి దసిస్ కెరుల. 48 తుమ్, జలె,
సూన. పరలోకుమ్తిలొఅబొబ్సి జలొదేముడు కీసి పేమక
పూరి అసెస్ గే, తుమ్ కి దసిస్ పేమకపూరిజా తంక అసెస్.”

6
దరుమ్మ్ కిచొచ్ బుదిద్ తెన్ దెంక గే సికడిల్సి
(లూకా 11:2-4)

1 “మానుస్ల్ చి మొకెమ్ గవురుమ్ ఆనన్ తి రితి తుమ్ చ
నీతికమొ కెర నాయ్. మానుస్ల్ చి గవురుమ్ ఆనన్ తి
రిసొ కెర తిలెగిన, తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు
జలొఅబొబ్ద్ తె బవుమానుమ్తుమ్ క దొరుక్ జయెనాయ్.
2జాచి రిసొ, తుమ్ దరుమ్మ్ దెంక జలె, నపిప్ర్ బజయ్ లి
రితి జా మానుస్ల్ చి మొకెమ్ గవురుమ్ జతి రిసొ దాస
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, మానుస్ల్ గవురుమ్ దెతి రిసొ
ఉపమెనుస్చొమానుస్ల్ సబ గెరలె జవుస్, వీదులె జవుస్,
దసిస్, ఎతిక్జిన్ దెకితి రితి, నపిప్ర్ బజవ కెర దెతతి. దసిస్
గవురుమ్ ఆనన్ తసచి రిసొ ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, జేఁవ్ ఈంజయి లోకుమ్ తె జోవయించి
బవుమానుమ్ నఙన గెల అసిత్.”

3 “తుమ్, జలె, దరుమ్మ్ దెతె పొది, తుమ్ చి దరుమ్మ్
గుటుట్ తెన్ తతి రితి, తుమ్ చొ ఉజిల్ ఆతు తెన్ దరుమ్మ్
దిలె, తుమ్ చొ డెబొ ఆతుక నేన్ తె నే జాన్ తి రితి దాస.
4 దసిస్ తుమ్ దిలదు మెలె, అనెన్ కోయి నేనెల్ కి, తుమ్ చొ
దేముడు అబొబ్సి దెక, తుమ్ క బవుమానుమ్ దెయెదె.”
పారద్న కెరుక సికడిల్సి
(లూకా 11:1-4)

5 “పడొత్ , తుమ్ పారద్న కెరి పొది, ఉపమెనుస్చొ
మానుస్ల్ చరితజానాయ్. దసమానుస్ల్సొంతగవురుమ్
ఆనన్ తి రితి, మానుస్ల్ దెకుత్ మెన, సబ గెరలె, వీదులె
టీఁవొజాపారద్న కెరుక ఓజజాఅసిత్. తుమ్ క కచితుమ్కిచొచ్
సంగితసిమెలె,జేఁవ్జోవయించిబవుమానుమ్నఙన గెల
అసిత్. 6 దసిస్ తుమ్ పారద్న కెరుక జలె, మానుస్ల్ నే దెకితి
రితి, గని తుమ్ చి గదితె పెస, కెవిడ్ డంకన, నే డీసయ్
జతొ తుమ్ చొ దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెర. మానుస్ల్
నే దెకితిసి కి జో అబొబ్సి జలొ దేముడు దెకితయ్, తుమ్
పారద్న కెరిసి జో జానన, తుమ్ క బవుమానుమ్ దెయెదె.
7 పడొత్ , తుమ్ పారద్న కెరె పొది, దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్
కెరి రితి పోన. మెలె, కామ్ క నెంజిత కొడొచి ఉపిప్రి కొడొ

లటట్బా నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్
కిచొచ్ ఉచరతి మెలె, ‘ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ కొడొ సంగిలె దేముడు
అమ్ చ పారద్నల్ మెనెస్దె’ మెన ఆరిక ఉచరతి. 8 తూమ్
జోవయించి రితి జా నాయ్. తుమ్ దేముడు అబొబ్స్ తె నే
నఙితె అగెగ్, తుమ్ క కిచొచ్ కామ్ క జెయెదె గే జోజానె.”

9 “జాకయ్, తుమ్ ఇసిపారద్న కెర.
ఓ పరలోకుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు జలొ అబొబ్,
తుచి నావ్ గవురుమ్ జవుస్.
10తుచి రాజిమ్అమ్ చి తెన్ జెవుసు.
తుచి ఇసుట్ మ్ రితి పరలోకుమ్ తె కీసి కెరతి గే,
ఈంజ లోకుమ్ తె కి ఆమ్ కెరుక మెన, అమ్ క దయ కెర

సికడు.
11అమ్ క సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ అమ్ క రోజుక దె.
12పడొత్ , అమ్ క తపుప్ కెరల్ మానుస్ల్ క
ఆమ్ కెదిద్ చెమించుప కెర అసుస్మ్ గే,
ఆమ్ కెరల్ తపుప్ల్ తుయి అమ్ క చెమించుప కెరు.
13పడొత్ , అమ్పాపుమ్నే కెరి రితి, సయ్ తాన్ కెరయ్ తిసి
తెంతొ అమ్ క పిటట్వు, అనెన్, సయ్ తాన్ కెర అలల్ర్ తెంతొ కి

అమ్ క పిటట్వు.”
14“కిచొచ్కమెలె,కోకోతుమ్ కతపుప్ కెరతిలెగిన,తుమ్

జోవయింక చెమించుప కెరెల్గిన, తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తిలొ
దేముడు జలొ అబొబ్ తుమ్ క చెమించుప కెరెదె. 15 గని
మానుస్ల్ తుమ్ క కెర తపుప్ల్తుమ్నేచెమించుప కెరెల్గిన,
తుమ్ చొ అబొబ్ జలొ దేముడు తుమ్ క చెమించుప కెరె
నాయ్.”
చువెవ్ తతిస్ చి రిసొ సంగిలిసి

16 “పడొత్ క, తుమ్ చువెవ్ తంక జలె, ఏడిల్ రితి మొకొమ్
తెన్ తా నాయ్. ఉపమెనుస్చొ మానుస్ల్, జలె, ‘చువెవ్
అసుస్మ్’ మెన, ‘అమ్ క నీతి మెన మానుస్ల్ గవురుమ్
సంగుతు’ మెన, మొకొమ్ వెటాక్రుమ్ తెయార్ కెరన
తవుల. తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్సంగితసిమెలె, దసిస్
కెర మానుస్ల్ జోవయించి బవుమానుమ్ నఙన గెల అసిత్.
17 తుమ్, జలె, తుమ్ చువెవ్ తతె పొది, మానుస్ల్ నేనిల్
రితి,తుమ్ చిబోడితేలు గాంసన, ఓడన,తుమ్ చిమొకొమ్
దోవన, సరద్ తెన్ తా. 18 మానుస్ల్ నే దెకిలెకి, తుమ్ చొ
అబొబ్సి జలొ దేముడు దెక కెర, తుమ్ క బవుమానుమ్
దెయెదె.

19 “బూలోకుమ్ తెచి దనుమ్ తుమ్ క తూమ్ కుడవన్ క
నాయ్. ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ కుడవన్ లెగిన, రుసిస్ కా
గెలెదె, నెంజిలె కిఁవొవ్ కా గెలెదె, నెంజిలె చోరుల్ గెరి బొరొ
కెర చోర నెవుల. 20 తుమ్, జలె, రుసిస్ కిఁవొవ్ నే కతి
లోకుమ్ తె,చోరుల్ నే పెసితిలోకుమ్ తె,మెలె పరలోకుమ్ తె,
ఒతత్చి దనుమ్ కుడవన కెరన. 21 తుమ్ కేన్ లోకుమ్ తె

† 5:46 5:46 ‘సిసుత్ ’ మెలె, జా దేసిమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి వాట డబుబ్ల్. జా పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ పనున్ నఙితసకయూదుల్
నిసాక్రుమ్ దెకుల.
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దనుమ్ కుడవన తసెత్ గే, ఒతత్ తిలిస్ చి రిసొ తుమ్ చి పెటిట్
ఉచరె తసెత్.

22 “ఆఁగుక దీవు అంకివొ. జాచి రిసొ, తుమ్ చ అంకివొ
టేంట తిలెగిన, తుమ్ చి ఒండి ఆఁగ్ ఉజిడ్ తెన్ తయెదె.
23 తుమ్ చ అంకివొ మయ్ ల జా తిలెగిన, తుమ్ చి ఆఁగ్
ఎతిక్ ఆమస్ రితి అందర్ జా తయెదె. దసిస్, తుమ్ చి పెటిట్
తిలి బుదిద్ అందర్ చి తిలెగిన, కెదిద్ అందర్ జయెదె!

24 “ఎకిక్లొ గొతిత్ సుదొ కో జలెకు దొగుల ఎజొమానుల్ చి
సేవఎకెక్ దడి కెరుక నెతె. ఎకిక్లొకవిరోదుమ్ కెర,అనెన్కొల్ క
పేమ కెరెదె. నెంజిలె ఎకిక్లొక నిదానుమ్ దెక, అనెన్కొల్ క
నిసాక్రుమ్ దెకెదె. జలె, దేముడుక చి ఈంజ లోకుమ్ చి
దనుమ్ క ఎకెక్ దడి సేవ కెరుక నెతురుస్. 25జాకయ్, ఆఁవ్
తుమ్ క కిచొచ్మెంతసిమెలె, ‘కిచొచ్ కమ్ దెగే కిచొచ్పిమ్ దెగే
కిచొచ్ గలనుమ్ దెగే కీసిజాజిమ్ దె’మెన,తుమ్ చిమెనుస్తె
చింత గలన నాయ్. అనిన్మ్ చి కంట ఆతమ్ విలువ, గెద.
పాలల్ చి కంట ఆఁగ్ విలువ, గెద.

26 “ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ చి రిసొ ఉచర. జేఁవ్ పిటట్ల్
ఉంపితి నాయ్. ఉంప లాయితి నాయ్. లాయ కొటుట్ తె
ఆన కుడవంతి నాయ్. జలెకి, తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తిలొ
అబొబ్ జలొ దేముడు జోవయింక పోసత్య్. తుమ్, జలె,
జోవయించి కంట విలువ నెంజుసు గే? 27పడొత్ , తుమ్ చితె
కో కెదిద్ చింత గలన్ లెకి, జోచి బతుక్క కొలత్క ఏక్ అతెత్క్
జవుస్ ఒగగ్ర్ కెరనుక తెరె గే? నెతె.

28 “పాలల్ చి రిసొచి చింత గలనుక కిచొచ్క? డొంగెచ
పులొల్ కీసి వడిడ్తతి గే ఉచరన. జేఁవ్ కామ్ కెరి నాయ్,
పాలల్ వీంతి నాయ్. 29 జలెకి, ఎదివాట్ సొమాస్రుమ్
కలుగు జలొ సొలొమోను మెలొ పూరుగ్ మ్ చొ రానొ కి
ఈంజేఁవ్ పులొల్ చి రితి సూటి కెరనుక నేనొల్ . 30తుమ్ తొకిక్
నముకుమ్ తిలస, ఏక్ కోడు ఉచరన. ఆజి తా కెర కలిక
డయ దెతి చివవ్ర్ క దేముడు ఎదిలి సూటి కెరయ్ జలె,
తుమ్ క అనెన్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ గలంతిసి దొరుక్ కెరె నాయ్ గె?
దొరుక్ కెరెదె.

31 “జాకయ్, ‘కిచొచ్ కమ్ దె గే, కిచొచ్ పిమ్ దె గే, కిచొచ్
గలనుమ్ దె’మెనచింత గలనఉచరనాయ్. 32దేముడుక
నేనల్ మానుస్ల్ కి ఇసిచి ఎతిక్క ఉచరంతె తవుల, అనెన్,
ఇస సామనుల్ తుమ్ క కి దొరుక్ జతతి మెన; తుమ్ చొ
పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్సి జలొ దేముడు జానె. 33తుమ్,
కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె, తొలితొ దేముడుచి రాజిమ్ జోచి
పునిన్మ్ చజ, జో సికడిత్ బుదిద్ ఇండుక ఆస జా తా. తుమ్
ఇసి జలదు మెలె, తెదొడి ఎతిక్ తుమ్ క దొరుక్ జవుల.
34జాకయ్, ‘కలిక కీసిజాజిమ్ దె?’ మెనతుమ్చింతగలన
ఉచరనాయ్. కలికచి రిసొసమమ్ందుమ్జతిసి కలికదొరుక్
జయెదె. కేన్ దీసిచిబాద జయిదీసిక సాలు.”

7
తీరుప్ కెరి బుదిద్చి రిసొ సంగిలిసి
(లూకా 6:37-38,41-42)

1 “తుమ్ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కుసిస్దుమ్తెన్తీరుప్ ఉచర
నాయ్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తుమ్ క తీరుప్
కెర సిచచ్ కెరుక నాయ్. 2 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ అనెన్
మానుస్ల్ క కీసి తీరుప్ దెకితె గే, దేముడు తుమ్ కయ్ కి దసిస్
దెకెదె. తుమ్ అనెన్ మానుస్ల్ చి రిసొ *కటట్డిత్ కొలత్ రితి
దేముడు తుమ్ క కి జయియ్ కొలత్ తెన్ కటట్డెదె.

3 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొచి అంకితె ఏక్ దూలుమ్ బెర
తిలెగిన, బావొచి అంకితె ఇదిలిదిల్ తొకుక్ సేడ తిలెగిన,
అంకితె దూలుమ్ తిలొసొ కిచొచ్క జోచిబావొచిఅంకితె తిలి
ఇదిలిదిల్ తొకుక్ దెకితసి, గని సొంత అంకితెచి దూలుమ్
దెకిస్ నాయ్? 4 నెంజిలె, తుచి అంకితెచి తొకుక్ కడిందె”
మెన చిలప్ అంకితె తిలొసొ కీసి తుచొ బావొక సంగుక
జయెదె! 5 తుయి ఉపమెనుస్చొ, తొలితొ తుచి సొంత
అంకితెచి చిలప్ కడను, చి తుచొ బావొచి అంకితెచి తొకుక్
కడితి రితి టేంట దెకితె.

6 “సుదిద్ తిలిసి సూనరుల్ క దాస నాయ్. అండుల్ చి చటెట్
ముతయ్ల్ గలదాసనాయ్. అండుల్ క దిలె, విలువ నే దెకితె
సుఁద కెర, పసల్ కెర, తుమ్ క చిర గెలుల.

7 “నఙ తుమ్ క దెయెదె. ఎకిక్మెనుస్ తెన్ చజిలె,దొరుక్
జయెదె. కెవిడ్తె పెటెల్ , తుమ్ క కెవిడ్ ఉగిడిందె. 8 కో సంగిలె,
జోకదొరుక్ జయెదె,చిచజిలె,దొరుక్ జయెదె,చిజోచికెవిడ్తె
పెటెల్,జోచి రిసొఉగిడ్ జయెదె.

9 “తుమ్ చి తెన్ కేన్మానుస్ జలెకు జోచొ పుతుత్ సి పోడి
నఙిలె, జోక పతుత్ రు దెయెదె గే? నాయ్. 10 జో పుతుత్ సి
మొసొస్ నఙిలె అయి దెయెదె గె? నాయ్. 11 జలె, తుమ్
మానుస్ల్ పాపుమ్ సుదల్ జలెకి, తుమ్ చ బోదల్ క చెంగిల్
వసుత్ వల్దెంకజానుస్. జలె,పరలోకుమ్తిలొఅబొబ్స్జలొ
దేముడుతె కో చెంగిల వరల్ నఙిలె,మానుస్ల్ దెతి కంటజో
అనెన్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ వరల్ దెయెదె!

12 “మానుస్ల్ తుమ్ క కీసి కెరుక మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్
జసెత్ గే, తూమ్ కి జోవయింక దసిస్ కెర. కిచొచ్క మెలె,
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్, అనెన్
పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ ఎతిక్తె ఈంజ
కోడు బెదితయ్.
పరలోకుమ్ పెసితి గుముమ్మ్ చి రిసొ సంగిలి బోదన
(లూకా 13:24)

13 “వెలొల్ నాసెనుమ్ తె గెతివాట్ సులుల్ ,జావాట్ పెసితి
గుముమ్మ్ రూందు. జా వాట్ ఒగగ్ర్ జిన్ గెతతి. తూమ్,
మాతుమ్, ఇరుక్ వాట్ చి గుముమ్మ్ పెస. 14 కిచొచ్క మెలె,
పరలోకుమ్ తె బెదితి వాట్ చి గుముమ్మ్ ఇరుక్ అసెస్, జా

* 7:2 7:2మీనిల్



మతత్యి 7:15 9 మతత్యి 8:11

వాట్ సులుల్ నాయ్, చి ఒతత్ పాఁవితస ఒగగ్ర్ తొకిక్జిన్
జవుల.

15 “దేముడు తెంతొ కబుర్ ఆన్ తొసొ ఆఁవ్” మెన
అబదుద్ మ్ క సంగితస సగుమ్ జిన్ జెవుల, ఉపమెనుస్చ
జేఁవ్. దస మానుస్ల్ చి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా.
చెంగిల్ మానుస్ల్ రితి, జేఁవ్ మెండల్ చ రోమల్ గలన
డీసయ్ జవుల, గని జోవయించి పెటిట్ తెడి డురొక్వ రితి
కుసిస్దుమ్తిలస. 16జోవయించకమొచిపలితుమ్దెకిలె,
జోవయించి బుదిద్ తుమ్ చినితె. కంట చెటెల్ దాచ పండుల్
కోడుక జయెదె గె? లసవ్న్ రూకి తెన్ †అంజూరుమ్ పండుల్
కోడుక జయెదె గె? నెంజె. 17ఎతిక్ చెంగిలొ రూక్ తె చెంగిలి
పండుల్ దెరుల, గని కామ్ క నెంజితె రూక్ తె కామ్ క నెంజిత
పండుల్ దెరుల. 18 చెంగిల్ రూక్ తె కామ్ క నెంజితి రగుమ్
పండుల్ దెరి నాయ్. కామ్ క నెంజితె రూక్ తె చెంగిల్ పండుల్
దెరి నాయ్, 19అనెన్, చెంగిల పండుల్ నే దెరొ ఎతిక్ రూకుక
కండ కెర, ఆగితె గలుల. 20తుమ్ చితె జెతసచి పలితుమ్
దెకిలె,జోవయించి రగుమ్ చినితె.

21 “ ‘పబు, పబు!’ మెన, అంక సంగితస ఎతిక్జిన్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె పెసితి నాయ్. గని పరలోకుమ్
తిలొఅంచొ అబొబ్ జలొ దేముడు సికడిల్ కోడు రితి కెరసయ్
ఒతత్ గెచుచ్ల. 22ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క వెలిల్ తీరుప్ కెరి
దీసిక, అంక ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్, ‘పబు, పబు’, తుచినావ్
తెన్ తూయి సంగిల కబురుల్ సంగిలమ్, నాయ్ గె? తుచి
నావ్ తెన్ బూతల్ గటక ఉదడల్మ్, నాయ్ గె? తుచి నావ్
దెరఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అదుబ్తుమ్ కమొకెరల్మ్,నాయ్గె?” మెన
సంగుల. 23 జలె “ఆఁవ్, తుమ్ క అగెగ్ తెంతొ నేని. తుమ్
గార్ కమొ కెరతస, అంచి తెంతొ దూరి ఉటట్ గెచచ్” మెన
జోవయింక సంగెదె.
సాపయ్బందిలొగేరుచిఇసక్తెబందిలొగేరుచి రిసొచి

టాలి
(లూకా 6:47-49)

24 “అంచ కొడొ సూన అంచి కోడు రితి ఇండుల గే కీస
జవుల,జోబుదిద్ తిలొసొకిచొచ్ కెరొల్ మెలె,జోచొగేరు రెంగిన్చి
ఉపిప్రి బందిలొ. 25 బందితికయ్, పాని పెటిల్, వరద్ల్ జలి,
చి గటిట్ఙ వాదు జో గేరుచి సుటుట్ నంత కెరెల్ కి, జా గేర్ చి
పునాది రెంగిన్చి ఉపిప్రి తిలి రిసొ, కెదిద్ వాదు పాని కెరెల్ కి,
సేడెనాయ్.

26 “జలె, కో అంచ కొడొ సూన కి నే కెరుల గే, జేఁవ్ కీసి
జవుల మెలె, బుదిద్ నెంజిలొ ఎకిక్లొచి రితి జవుల. జో
బుదిద్ నెంజిలొసొ కిచొచ్ కెరొల్ మెలె,జోచొ గేరు ఇసక్చి ఉపిప్రి
బందిలొ. 27జో గేరు ఇసక్చి ఉపిప్రి బంద తతికయ్, పాని
పెటిల్, వరద్ల్ అయ్ లి చి గటిట్ఙ వాదు జో గేరుచి సుటుట్ నంత
కెరిల్, చి జా గేరు సేడ గెలొ. జా గేరు ఎదగ్రె సేడయ్ గెలి!”
మెనయేసు సంగిలన్.

28యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , జనాబ్
ఎతిక్జో కెరిల్ బోదనచి రిసొఆచారిమ్జల. 29 కిచొచ్కమెలె,
జేఁవ్ చ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కెరి రితి
నాయ్, గని దేముడు దిలి అదికారుమ్ తెన్ జో సొసుట్ మ్
బోదన కెరె తిలన్.

8
వెలిల్ రోగికయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 1:40-45; లూకా 5:12-16)

1 జేఁవ్ జా మెటట్ తెంతొ ఉత జెతె తిలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ జోచి పటిట్ అయ్ ల. 2 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ దసిస్ ఉతిత్రె
తతికయ్, వెలిల్ రోగి ఎకిక్లొయేసుక దసుస్ల్జా, సెరున్ సేడ
జొకర, “పబు తుక ఇసుట్ మ్ జలె, తుయి అంక చెంగిల్ కెర
సుదిద్ కెరుక తెరిస్” మెన సంగిలన్. 3యేసు ఆతు చంప
కెర జోక చడ, “అంక ఇసుట్ మి. చెంగిల్ జా సుదిద్ జా” మెన
సంగిలి బేగి, జోచి వెలిల్ జబుబ్ గెతికయ్, చెంగిల్ జా సుదిద్
జలన్. 4యేసు జోక “వటెట్ కకక్ కిచొచ్ సంగు నాయ్. గని,
దేముడుచి గుడితె గెచచ్, తుచి ఆఁగ్ సుదిద్ జలి మెన, ఒతత్
పూజరిక దెకవు,చితుయిసుదిద్ జలిసిఒతత్ తిలమానుస్ల్ క
రుజుజ్ జతి రితి,మోసేపూరుగ్ మ్ సంగిలి కానుక దేసు”మెన
సంగ, అనెన్ ఉటట్ గెలన్.

పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్ సుదొక యేసు
చెంగిల్ కెరిల్సి

(లూకా 7:1-10;యోహా 4:43-54)
5యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె అనెన్ పాఁవితికయ్,

రోమ్దేసిమ్ చొపుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ ఎకిక్లొజా కెర,
6యేసుక “బాబు, అంచొ గొతిత్ నాడు కదుల్ జంక నెత కెర
ఒగగ్ర్ బాద జా గెరి ఎంగడ్ తతత్య్” మెన బతిమాలప్ జా
సంగిలన్ 7యేసు జోక “ఆఁవ్ జెయిందె, చి జోక చెంగిల్
కెరిందె” మెన సంగిలన్. 8 గని జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ మానుస్ జోక, “పబు, తుయి అంచి గెరి జెంక మెలె,
ఆఁవ్ విలువ నాయ్. తుయి ఇనెన్ తెంతొ ఎకిక్ సెలవ్ కోడు
దిలది మెలె, అంచొ గొతిత్ నాడు చెంగిల్ జయెదె. 9 ఆఁవ్
కి అదికారుమ్ క బితొసొ. అంచి తెడి జమానుల్ అసిత్. ఆఁవ్
ఎకిక్లొక ‘గో’ మెలె, గెచెచ్దె. అనెన్కొల్ క ‘జె’ మెలె, జెయెదె.
అంచొ గొతిమానుస్క ‘ఈంజ కామ్, జా కామ్ కెరు’ మెలె
కెరెదె”మెన సంగిలన్.

10 యేసు ఈంజొ సంగిలిసి సూన సరద్ జా, పటిట్ జెతె
తిలసక దెక, జోవయింక, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసిమెలె, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె ఆఁవ్ కకక్ కి ఎదిలి
నముకుమ్ తిలసక అపెప్ ఎదక కి దెకుక నాయ్. 11తుమ్ క
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తూరుప్ దేసిమ్ లు తెంతొ, పడమర

† 7:16 7:16 ‘అంజూరుమ్ పండుల్ ’మెలె,బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల.
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దేసిమ్ లు తెంతొ కి యూదుల్ నెంజిల ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్
జాఁ కెర, అమ్ చ యూదుల్ చ పూరుగ్ మ్ చ అబాహామ్,
ఇసాస్కు చి యాకోబు తెన్ పరలోకుమ్ తె ఎకిక్తె అనిన్మ్
కవుల. 12గని,అమ్ చిరాజిమ్ చిరిసొతుమ్ కనిసానఅసిస్
మెన, అమ్ చయూదుల్ క దేముడు సంగ తిలె కి,ఈంజేఁవ్
అమ్ చయూదుల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ అందర్ చి ఉపిప్రి అందర్ తె
బయిలె గలి జవుల. ఒతత్ మానుస్ల్ ఏడెత్ తవుల, దంతొ
చపిప్లెత్ తవుల.” మెన సంగ కెర, 13యేసు జోపుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ క “సరె,గో. తుయినంపజలి రితితుక జరుగ్
జవుస్” మెన సంగిలన్. సంగిలి బేగి, జో మానుస్చొ గొతిత్
నాడు చెంగిల్ జలన్.

పేతురుచి అతత్స్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 1:29-34; లూకా 4:38-41)

14పడొత్ ,యేసు పేతురుమెలొజోచొసిసుస్డుచి గెరి గెచచ్
కెర, పేతురుచి అతత్స్ జొరొజ్ సేడ ఎంగడ్ అసెస్ మెన దెక కెర,
15 జాచి ఆతు దెరికయ్, జా జొరొజ్ గెలి, చి జా ఉటట్ కెర,
యేసుక మరియాద ఎతిక్ కెరుక దెరిల్.

16 సాంజ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ బూతుమ్ దెరల్సక ఒతత్
తిల పెజల్యేసుతె కడ ఆన్ తికయ్, జేఁవ్ బూతల్ ఎకెక్క్ క
“ఉటట్ గో”మెన ఎకిక్ కోడు తెన్యేసు ఉదడ గెలన్. కిచొచ్
కిచొచ్ జబుబ్ల్ తిలసక కి చెంగిల్ కెరల్న్.
17 “జొయియ్ అమ్ చ బాదల్ జబుబ్ల్ దెర గెచచ్య్ లొ”

మెన దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ జో సంగిలి కోడు నెరవెరుస్ప
జంకయ్మెన ఇసి జలి.

యేసు తెన్ బులత్స ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ తంక మెన
సంగిలిసి

(లూకా 9:57-62)
18 సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ బెర తిలిసి యేసు దెక,

కెర, “సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్మ” మెన సిసుస్ల్ క
సంగిలన్. 19 జలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడొత్సొ ఎకిక్లొయేసుతెజా కెర, “గురుబాబు,తుయి కేనె
గెలె కి, ఆఁవ్ కి తుచి తెన్ బెద జెయిందె” మెన సంగిలన్.
20 యేసు జోక “నకక్ల్ క పారుల్ , ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ క
గూడలు, గని ఆఁవ్ *మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొకబోడి
వంపొ కెరి టాన్ నాయ్” మెన సంగితికయ్, 21 సిసుస్ల్ తె
అనెన్కొల్ యేసుక “పబు, ఆఁవ్ తుచి తెన్ నే జెతె అగెగ్, గెచచ్
కెర, అంచొ అబొబ్మొర గెతె ఎదక జోకపోస కెర,జోమొరెల్
జోక రోవ గెలుక మెన, అంక సెలవ్ దె” మెన సంగిలన్. చి
యేసు జోక దెక, 22 “మొరల్స జోవయించ సొంతమొరల్సక

రోవ గెలుత్ , గని తూయి బేగి అంచి పటిట్ బులుక జె.” మెన
జో సిసుస్డుక సంగిలన్.

యేసు దోనితె గెతెవాదుపానిక సేంతుమ్ కెరిల్సి
(మారుక్ 4:35-41; లూకా 8:22-25)

23 తెదొడి యేసు దోనితె వెగితికయ్, జోచ సిసుస్ల్ జోచి
పటిట్ వెగిల. 24 జేఁవ్ సగుమ్ దూరి ఇండయ్ తికయ్,
సముదుమ్ తె వాదు కెరికయ్, వెలెల్ల కెరట్ల్ జా దోనితె
డేఁవితె తిల, గని యేసు నిజ తిలన్. 25 జేఁవ్ సిసుస్ల్
జోతె గెచచ్, ఉటట్వ కెర, “పబు మొర గెతసుమ్. అమ్ క
రచిచ్ంచుప కెరు!” మెన సంగితికయ్, 26యేసు ఉటట్ కెర,
జోవయింక “ఇదిల్ నముకుమ్ చ, తుమ్, కిచొచ్క బితసు?”
మెనజోవయింకసంగ కెర,వాదుక సముదుమ్ క గటిట్ఙఆడ
దిలన్. వాదు కెరట్లు ముల దిలి, చి ఎతిక్ అనెన్ సేంతుమ్
జలి రిసొ, 27 సిసుస్ల్, “ఈంజొ కీసొ మానుస్, చి వాదు
కి సముదుమ్ కి ఇనెన్చి కోడ్ క వంపొ జతత్య్!” మెన
ఆచారిమ్ జల.

బూతల్ దెరల్ దొగులకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 5:1-20; లూకా 8:26-39)

28జో సముదుమ్ జీన కెర, †గదరేనులుచి పాంతుమ్ తె
పాఁవితికయ్, బూతల్ దెరల్స దొగుల మెసెన్ తెంతొ బార్
జా కెర, యేసుక దసుస్ల్ జల. జేఁవ్ దొగులచి ఎదివాట్
కోపుమ్ చి రిసొ, కో కి జా వాట్ గెచుచ్క దయిరిమ్ నాయ్.
29యేసుజావాట్జెతికయ్, “ఈందె, దేముడుచొపుతుత్ సి,
అమ్ చి తెన్ తుక కిచొచ్? అమ్ సిచచ్ జతి పొది నే జెతె అగెగ్
అమ్ క అలల్ర్ కెరుక ఇనెన్ అయ్ లది గే?” మెన కేకుల్ గలిల.
30 జలె, జోవయించి ఇదిల్ ఒతత్ల్ క ఒగగ్ర్ అండుల్ తిలి
మంద కతె తతికయ్, 31 జేఁవ్ బూతల్ యేసుక “తుయి
అమ్ క ఇనెన్ తెంతొ ఉదడెల్గిన, అండుల్ తిలి జా మందతె
అమ్ కతెదవ్”మెన,యేసుకబతిమాలప్జాసంగిల. 32జో
జోవయింక “గెచచ్!” మెనసంగితికయ్, జేఁవ్ బూతల్బార్
జా, జేఁవ్ మానుస్ల్ క ముల దా, అండుల్ చి పెటిట్ పెస గెల,
చిజామందచ అండులు ఎతిక్ వెరిజా,జావెలిల్ గాటిక నిగ
ఉత, సముదుమ్ తె సేడమొర గెల.

33 దసిస్ జరుగ్ జతికయ్, మంద రకితస బమమ్ జా,
జా పటున్మ్ తె నిగ గెచచ్, బూతల్ దెరల్సక జరుగ్ జలిసి
ఎతిక్, కిచొచ్ నే పిటెత్, పటున్మ్ చక సంగిల. 34జాచి రిసొ,
పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్ యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెన బార్
జా, దెక కెర, “అమ్ చి దేసిమ్ తెంతొ ముల దా ఉటట్ గో!”
మెన బతిమాలప్ జా,జోక బమమ్ తెన్ సంగిల.

* 8:20 8:20 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన బయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జాచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొ’. యేసు ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, బయ్ బిల్ చి పొరిన్ పమానుమ్ ఒగగ్ర్ సదు కెరల్ పండితుల్ జా అరుద్ మ్ కెరనుల, గనిమాములుమ్
మానుస్ల్ నేన్ తి. † 8:28 8:28 గెరాసీనుల్ నావ్ కి తిలి
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9
ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 2:1-12; లూకా 5:17-26)

1 ఒతత్ తెంతొ, యేసు దోనితె వెగ కెర, జా సముదుమ్
జీన కెర, జోచి సొంత పటున్మ్ తె పాఁవితికయ్, 2 ఒతత్
తిల మానుస్ల్ వాతుమ్ జొరొజ్ తెన్ తిలొసొ, ఉటుట్ క నెతిరొల్
అంతురొన్తె ఎంగడ్ తిలొసొ ఎకిక్లొక జోతె కడ ఆనల్. యేసు
జేఁవ్ కడ ఆఁనల్సచి నముకుమ్ దెక కెర, జో ఉటుట్ క
నెతిరొల్సొక దెక, “ఓ పూతుత్ , తుయి దయిరిమ్ జా. తుచి
పాపల్ చెమించుప జా అసిత్”మెనజోక సంగిలన్.

3జలె,ఒతత్ తిలమోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స
సగుమ్ జిన్ ‘యేసు దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్సంగితయ్.
జా వెలిల్ పాపుమ్’ మెన బమమ్ జా, లటట్బనల్. 4 యేసు
జోవయించి మెనుస్తె తిలిసి చిన కెర, “తుమ్ చి పెటిట్
కిచొచ్క కుసిస్దుమ్ ఉచరసు? 5 ‘తుచి పాపల్ చెమించుప
జా అసిత్’ మెనుక సులుల్ గే, ‘ఉటట్ ఇండు’ మెనుక సులుల్
గే? 6 జలె, ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ అంక అపెప్
ఈంజ లోకుమ్ తె తిలె కి, మానుస్ల్ చి పాపల్ చెమించుప
కెరి అదికారుమ్ అసెస్’ మెన తుమ్ క రుజుజ్ దెకయిందె”
మెన, జో ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్క అనెన్ దెక, యేసు జోక,
“తుయి ఉటట్ కెర, తుచి అంతురొన్ వయన గెరి గో” మెన
సంగితికయ్, 7జోమానుస్ ఉటట్ కెర, గెరి గెలన్. 8ఇసి జరుగ్
జతికయ్, పెజల్ దెక కెర, బియఁ గెచచ్, మానుస్చి అతిత్ జో
ఇసి అదికారుమ్ దిలిస్ చి రిసొ, దేముడుక గవురుమ్ కెల.

యేసు మతత్యిక బుకారల్న్
(మారుక్ 2:13-17; లూకా 5:27-32)

9 యేసు ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి ఇండ గెచచ్, జా
పటున్మ్ చి సిసుత్ కడన్ తి గెరిచి వాట్ గెచచ్ కెర, ఒతత్ పెస
తిలొ మతత్యి మెలొ సిసుత్ నఙితొసొక దెక, “అంచి పటిట్
జా అంచొ సిసుస్డు జా” మెన జోక సంగిలన్, చి జో ఉటట్
కెర, యేసుచి పటిట్ గెలన్. 10జో మతత్యి మెలొసొచి గెరి
అనిన్మ్ కంకమెనయేసు గెచచ్ వెస తతికయ్,జాదేసిమ్ చ
నిసాక్రుమ్ దెకిల సిసుత్ నఙితస కి, చి నీతి నే కెరంత
‘పాపుమ్కెరల్స’మెనఒతత్చయూదుల్ నిసాక్రుమ్దెకిలస
ఒగగ్ర్ జిన్జోతెజాకెర,జోతెన్సిసుస్ల్తెన్వెసిల. 11జేఁవ్
ఇనెన్ బెద వెసిలిసి దెక కెర, పరిసయుయ్ల్మెంత పండితుల్
యేసుచ సిసుస్ల్ తె జా కెర, జోవయింక “తుమ్ చొ గురు
సిసుత్ నఙితస తెన్ పాపుమ్ కెరల్స్ తెన్ కిచొచ్క వెస అనిన్మ్
కతయ్?” మెనపుసిల.

12 జేఁవ్ దసిస్ సంగిలిసి యేసు సూన కెర, “జబుబ్ తెన్
అసుస్మ్ మెన చిననల్స డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్, గని జబుబ్
నెంజిలసక డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్నాయ్.” 13జలె,

“తుమ్కిచొచ్ కెరిసిఅంచిఆసమెలె,బలిదెతిసినాయ్, గని
మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితిసి

మెలి కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే, తుమ్ గెచచ్ సికక్.
‘ఆమ్ పాపుమ్ కెరల్స’ మెన చినంతసకయ్ బుకార్ క ఆఁవ్
అయ్ లయ్, గని ఆమ్ పునిన్మ్ తిలస మెన ఉచరంతసక
బుకార్ క నాయ్.” మెనయేసు సంగిలన్.

14 తెదొడి బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహానుచ సిసుస్ల్
యేసుతె జా కెర “పరిసయుయ్ల్ కి ఆమ్ కి చువెవ్ తంక
అలవాట్, గని తుచ సిసుస్ల్ చువెవ్ తతి నాయ్. కిచొచ్క?”
మెన, యేసుక పుసిల. 15 ఇసి పుసితికయ్, యేసు
జోవయింక, “కేన్పెండిల్తె,జోవయించినెడిమిపెండిల్ఉబేడొ
తిలె పొది, పెండిల్ విందుతె బుకారల్స ముసురన్ తవుల గె?
నాయ్. బెదె నాయ్. జలె, పెండిల్ఉబేడొచి పచెచ్న జలసచి
నెడ్ మెతెంతొజోక దెర వేరతె కడ నిలె, జేఁవ్పొదుల్ క జోచ
మానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్ తవుల.

16 “జలెకు, పొరిన్ పాలుమ్ చిరి జా తిలెగిన, మాసికచి
రిసొనే కేడయ్ లి నే కేడెత్ నొవి బటట్ గండ కోజాన్ లమానుస్ల్
గలిత్ నాయ్. దసిస్చి పోరిన్చితె గల తిలెగిన, జో పాలుమ్
కేడెల్, జామాసిక కడెదే. మానుస్ జా పాలుమ్ గలనెల్, అవుక్
జలి పొరిన్ బటట్ నొవి బటట్చి మాసిక బెదయ్ లి కుటు సొడి
చిరి జయెదె, చి అగెగ్చి కంట వెలిల్ బొరొ జయెదె. 17 పడొత్ ,
జలె, ఒతత్ నొవిదాచ రసుస్మ్పోరిన్చి కాయతెన్ కో సువితి
నాయ్. జా కాయ పొరిన్ జలి రిసొ, దసిస్తె నొవి రసుస్మ్
సువిలెగిన, జా కాయ పులుక నెతిరి రిసొ, జా రసుస్మ్
పొంగుప జలె, జా కాయ పుటెట్దె. పుటిట్లె, జా రసుస్మ్
సూఁయి జయెదె, చి కాయ కి పాడ్ జా గెచెచ్దె. జాచి రిసొ,
నొవి దాచ రసుస్మ్ నొవి కాయల్ తె సువుల. దసిస్, జా
రసుస్మ్కిజాకాయకిపాడ్నేజసెత్,చెంగిల్తయెదె”మెన,
జోక పరిచచ్ కెరల్ మానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

బార వెరుస్ల్ బాద తెన్ తిలి తేర్ బోదక యేసు చెంగిల్
కెరిల్సి

(మారుక్ 5:21-43; లూకా 8:40-56)
18ఒతత్ జాతిలమానుస్ల్ కయేసుఈంజేఁవ్ కొడొసంగితె

తతికయ్, ఒతత్చి సబ గెర్ చొ అదికారి ఎకిక్లొ జా కెర,
యేసుక దసుస్ల్ జా, సెరున్ సేడ జొకర, “అంచి దూ అపెప్
మొర గెచచ్ అసెస్. తుయి, జలె, అమ్ తె జా కెర జాక
చడిలెగిన,అనెన్ జియెదె”మెలన్. 19జోదసిస్మెంతికయ్,
యేసు ఉటట్ కెర జోచి పటిట్ గెలన్. జోచ సిసుస్ల్ కి బెద గెల.

20-21 జేఁవ్ వటెట్ గెతె తతికయ్, బార వెరుస్ల్ తెంతొ
లొఁయి గెతి బాద తెన్ తిలి ఏక్ తేర్ బోదయేసుచి పటిట్ జా,
పాఁవ కెర, “ఆఁవ్ ఎకిక్ జోచొ పాలుమ్ జవుస్ చడిలెగిన,
చెంగిల్ జయిందె” మెన, జాక జయియ్ ఉచరన, జోచొ
పాలుమ్ చి కొంగు చడిలి. 22జా చడితికయ్, యేసు పడొత్
పసల్ జాక దెక, “ఓదూ, దయిరిమ్తెన్తా. అంచిఉపిప్రిచి
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తుచి నముకుమ్ తుక చెంగిల్ కెరిల్.” మెన సంగిలన్. జా
బేగి చెంగిల్ జలి.

23 తెదొడి యేసు జో అదికారిచొ గెరి పాఁవ కెర, నాడి
మొరిల్ రిసొ మూరి పుఙితస, చి బెర తిల ఏడుకుడు జతస
ఒగగ్ర్ గొడబ జతిసి దెక కెర, 24 “తుమ్ గెచచ్. ఈంజ
నాడి మొర గెచెచ్ నాయ్. నిజ అసెస్” మెన జోవయింక
సంగితికయ్, జోక ఆఁసిల. 25 జలె, జనాబ్ ఎతిక్క బార్
కెరవడ కెర, యేసు తెడి గెచచ్, జా నాడిచొ ఆతు దెరిల్ బేగి,
జీవ్జాఉటిల్. 26ఈంజకామ్ చి రిసొజాపాంతుమ్ఎతిక్తె
పాఁవిలి.
దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

27యేసు బార్ జా కెర, ఒతత్ తెంతొ గెరి గెతె తతికయ్,
దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్ జోచి పటిట్ జా, “దావీదు రానొచి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అమ్ చి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ తిఁయ, అమ్ క చెంగిల్ కెరు!” మెన కేకుల్ గలెత్
తిల.

28యేసు గెరి గెచచ్ పెసిలి పడొత్ , జేఁవ్ గుడిడ్ మానుస్ల్
ఒతత్ జోతె అయ్ ల. జెతికయ్, యేసు జోవయింక “తుమ్
ఉచరిల్సి అంక ‘కెరుక తెరె’ మెన తుమ్ నంపజతసు
గే?” మెన జోవయింక పుసితికయ్, జేఁవ్, “పబు, అమ్
నంపజతసుమ్” మెన జోక సంగిల. 29యేసు జోవయింక
అంకివొతె చడ కెర, “ఆఁవ్ తుక ‘చెంగిల్ కెరుక తెరె’ మెన
తుమ్ నంపజలిసి రిసొయి తుమ్ క జరుగ్ జవుస్!” మెన,
సంగిలన్. 30 సంగిలి బేగి, జోవయింక అంకివొ డీసిల.
పిమమ్ట్, యేసు జోవయింక “ఈంజ కామ్ కో కి నేన్ తె రితి
దెకన, తుమ్ దొగుల తుకెల్ తా” మెన గటిట్ఙ సంగిలన్.
31 గని, జేఁవ్ ఉటట్ గెచచ్, జా ఒండి గలిలయ పాంతుమ్ తె
జోచి గవురుమ్ సంగితె తిల.

గులొల్ కెరొ బూతుమ్ కయేసు ఉదడ గెలిసి
32యేసు సిసుస్ల్ తెన్ బార్ జా కెర, అనెన్ బులుక గెతె

తతికయ్, బూతుమ్ దెరొల్ గులొల్ సుదొ ఎకిక్లొక జోతె కో
గే కడ ఆనల్. 33 యేసు జో బూతుమ్ క ఉదడ గెలి బేగి,
జో గులొల్ సుదొ లటట్బనొల్ . ఒతత్ బెర తిల జనాబ్ ఆచారిమ్
జా, “అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె ఇసిచి జరుగ్ జలిసి కెఁయయ్
దెకుమ్ నాయ్. ఆజి జరుగ్ జలి!” మెన లటట్బనల్. 34 గని
పరిసయుయ్ల్ కిచొచ్మెలమెలె, *“బూతల్ కరానొజలొసొచి
నావ్తెన్ఈంజొబూతల్ క ఉదడత్య్”మెనఅరుగురుజా,
గోసక సంగిల.

35 యేసు జా గలిలయ పాంతుమ్ ఒండిచ పటన్లె
గఁవివ్లె బుల బుల, జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ పాసి జా అయ్ లిస్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ సంగ, ఎతిక్ రగల్ చ జబుబ్లు నొపుప్లు
గెచచ్వ,మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరె తిలన్.

36 దసిస్ బులెత్ పొది, ఒగగ్ర్ జనాబ్ జోతె అయ్ ల జేఁవ్
మానుస్ల్ క దెక దెక, జేఁవ్ గొవుడు నెంజిల మెండల్ రిత
మాలఙ్ జా సెమల్ తెన్ తిలిసి దెక, జోవయించి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్జా, 37“గటిట్ఙ పంటొపికలాయితిసమయుమ్
జా అసెస్. 38 జాచి రిసొ, ‘ఈంజ పంటొ లాయితి రితి,
ఈంజ పంటొక ఎజొమాని జలొ పబు లాయిత మానుస్ల్ క
తెదవుసు’ మెన, తుమ్ జోక పారద్న కెర” మెన యేసు
సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

10
బారజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు అదికారుమ్ దిలిసి
(మారుక్ 3:13-19; 6:7-13; లూకా 6:12-16; 9:1-

6)
1 తెదొడి యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారా

కెర, బూతల్ గటక ఉదడ గెలుక మెన, రగరగాల్ చ
జబుబ్లు బాదల్ జల మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరుక మెన,
జోవయింక అదికారుమ్ దిలన్. 2 జేఁవ్ బారజిన్యేసుచ,
బారికుల్ చ నవొవ్ కిచొచ్ కిచొచ్ మెలె, తొలితొ పేతురు మెన
అనెన్క్ నావ్ తిలొ సీమోను, చి జోచొ బావొసి అందెయ.
ఒతత్ తెంతొ, జెబెదయిచొపుతుత్ సియాకోబు,చియాకోబుచొ
బావొసియోహాను. 3 ఒతత్ తెంతొ, పిలిప్ చి బరొలొమయి,
తోమా చి మతత్యి మెలొ సిసుత్ నఙితొసొ. ఒతత్ తెంతొ,
అలప్యిచొపుతుత్ సియాకోబు, చి తదద్యిమెలొసొ. 4ఒతత్
తెంతొ, కనానుచొ సీమోను మెలొ అనెన్కొల్ , చి పడొత్ యేసుక
దెర తిలొ ఇసక్రియోతు మెలి గఁవివ్చొయూదా.

5 యేసు జేఁవ్ బారజిన్ క అదికారుమ్ దా కెర బులుక
తెదయ్ లి పొది, కిచొచ్ సెలవ్ దిలన్ మెలె, “యూదుల్
నెంజిలసతె అపెప్ గెచుచ్క పోన, చి సమరయ పదేసిమ్ చ
పటన్లె పెసనాయ్. 6జలె, పిటట్ గెల గొవుడు నెంజిలిమంద
రితి జా తిల ఇసాయేలుల్ తె తుమ్ చ సొంత మానుస్ల్ తె
తుమ్ గెచచ్. 7తుమ్ గెచచ్, చి ‘పరలోకుమ్ చిరాజిమ్పాసి
జాఅసెస్’మెనబోదన కెర. 8జబుబ్మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర.
మొర గెలసక జీవ్ కెర. వెలిల్ జబుబ్ల్ తిలసక చెంగిల్ కెర
సుదిద్ కెర,చిబూతల్ కఉదడ గెల. ఆఁవ్ దెతిసిఆరితుమ్ క
దొరుక్ జలి. మానుస్ల్ క ఆరి తుమ్దాస.

9 “తుమ్ బులెత్ పొది, బఙార్ గే వెండి గే రాగిచ కాసుల్
గే, కిచొచ్ రగుమ్ డబుబ్ల్ జలెకు దెరన బార్ జా నాయ్.
10దసిస్, సెంచె జలెకు, దొనిన్ సొకక్ల్ జలెకు,జోడుల్ జలెకు,
టెకొన్ డండొ జలెకు దెరన బార్ జా నాయ్. తుమ్ కచి రిసొ
కామ్ కెరె గే, తుమ్ కెరి కామ్ చి రిసొజోదెతిఅనిన్మ్తుమ్
నఙనుక నాయిమ్.

11 “అనెన్, తుమ్ కేన్ పటున్మ్ తె జలెకు గఁవివ్ జలెకు
పెసితె పొది, ఒతత్ తగుప జలొసొ కో గె జానన, చి తుమ్
ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెతె ఎదక జోచితె తా. 12 జోచి గెరి

* 9:34 9:34 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’మెలె, సయ్ తాన్.
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తుమ్ పెసితె పొది, జా గేర్ చక, తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు
మెన చెంగిల్ సంగ. 13జా గేర్ సేంతుమ్ క తగుప జతిస్
జలె, తుమ్ ఆన్ లి సేంతుమ్జోవయింక జరుగ్ జా, తవుసు.
జా గెర్ చ సేంతుమ్ క నే తగుప జతిస్ జలె, తుమ్ ఆన్ లి
సేంతుమ్ జోవయింక నే తతె తుమ్ క అనెన్ బుల జెయెదె.
14 కో జలెకు తుమ్ క మరియాద నే కెరెల్గిన, తుమ్ ఆన్ తి
కబుర్ నే సూనెల్గిన, జో గేరు జలెకు, జా గాఁవ్ జలెకు
ముల దా, తుమ్ ఉటట్ గెతె పొది, జా గురుక, తుమ్ చ
చటొట్ జా టాన్ తెచి లంబిలి దూడి పంపడ్ గెల, చి ఉటట్ గెచచ్.
15ఈంజలోకుమ్ చక వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసి అయ్ లె,సొదొమ
చి గొమొరా మెల పూరుగ్ మ్ కుడెత్ నాసెనుమ్ జల పటన్ల్ చి
గతిత్చి కంట, తుమ్ క మరియాద నే కెరిల్ కేన్ గఁవివ్చచి
గతిత్ ఒగగ్ర్ సిచచ్చి జయెదె, మెన నిజుమి తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి.

16 “ఈందె,డొరొక్వచి నెడ్ మెమెండల్ క తెదయ్ లి రితి,
దసిస్, తుమ్ క మానుస్ల్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ తసి. జాచి రిసొ,
అయివొకెదిద్ తెలివిఅసిత్ గే,తుమ్కితెదిద్ తెలివిజాతా. గని,
దసిస్ తెలివి జలెకి, పారవ్ పిటట్ల్ చి రితి, తేట మెనుస్ తిల
సుదల్జాతా. 17కోపుమ్జతమానుస్ల్ చిరిసొజాగరతెన్
తా. జేఁవ్ తుమ్ క తీరుప్ కెర సబల్ తెసొరప్ కెర,జోవయించ
సబ గెరలె తుమ్ క కొరడ్ల్ తెన్ పెటుల. 18 తెదొడ్ క అంచి
రిసొ జేఁవ్ మానుస్ల్ తుమ్ క దెర అదికారుల్ తె, రానల్ తె
ఒరొగ్ డ నెవుల. చి జోవయించి మొకెమ్ కి, వేర దేసిమ్ లు
తెంతొ అయ్ ల అమ్ చ యూదుల్ నెంజిలసచి మొకెమ్ కి
తుమ్ అంచి రిసొసాచి సంగితె. 19మానుస్ల్ తుమ్ క దసిస్
సొరప్ కెరె పొదిక, కీసి లటట్బుక గే, కిచొచ్ సంగుక గే, ఉచర
చింత గలన నాయ్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ జోవయింక కిచొచ్
సంగుక గే, తెదొడ్ కయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క
దెయెదె. 20మెలె, తుమ్ చొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ తా కెర, జొయియ్ లటట్బెదె. తుమ్
ఉచర లటట్బుస్ నాయ్.

21 “జా పొదిక, అనొన్స్ క బావొసి జలెకు, పుతుత్ స్ క
అబొబ్సి జలెకు, మొరి సిచచ్తె సొరప్ దెవుల. అనెన్,
పుతత్రుస్ల్ అయయ్స్ అబొబ్స్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ జా,
జోవయింక మొరవుల. 22 అంచి నావ్ చి రిసొ ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ జిన్ తుమ్ క విరోదుమ్ జవుల. ఈంజేఁవ్ అలల్ర్
పూరి జతె ఎదక కో అంక నిదానుమ్తా ఓరుస్ప జవుల గే,
రచిచ్ంచుప జవుల. 23మానుస్ల్ ఏక్ పటున్మ్ తె తుమ్ క
అలల్ర్ కెరెల్, అనెన్క్ పటున్మ్ తె ఉటట్ నిగ. కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్సంగితసిమెలె,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్
అయ్ లొసొ అనెన్ జెతె ఎదక, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చ
పటన్ల్ ఎతిక్తె తుమ్ బుల కేడవుక నెతురుస్.

24 “జోచొ గురుచి కంట సిసుస్డు వెలొల్ నెంజె. దసిస్

కి, జోచొ ఎజొమాసిచి కంట గొతిత్ మానుస్ వెలొల్ నెంజె.
25 సిసుస్డు జోచొ గురుచొ రితొ, గొతిత్ మానుస్ జోచొ
ఎజొమానిచొ రితొ జలె, సరి జతయ్. దసిస్, ఆఁవ్ గెర్ చొ
ఎజొమానిక *‘బయెలెజ్బూల్’ మెన కోపుమ్ జల మానుస్ల్
సంగఅసిత్ జలె,తుమ్అంచిగెర్ చఎతిక్క కి కచితుమ్దసిస్
దూసుప కెరుల.
కకక్ బింక గే నే బింక గేయేసు సంగిలిసి
(లూకా 12:2-7)

26 “జలె, జేఁవ్ అలల్ర్ కెరసక తుమ్ బియఁనాయ్. డంక
తిలిసి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక నే డీసెత్ తయె నాయ్,
లుంకడిల్సి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్క నే జాన్ తి
రితి తయెనాయ్. ఆకర్ క డీసెదె, ఆకర్ క జానన్ క జయెదె.
27 ఆఁవ్ గుటుట్ తెన్ తుమ్ క సంగితిసి తూమ్ ఎదారుద్ మ్
సంగ. కంగడ్యి తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితిసి తూమ్ మేడల్ చ
ఒరెన్లె తెంతొ సాటప్ కెర. 28 తుమ్ చి ఆఁగుక మారుక
తెరల్సక తుమ్బియఁనాయ్. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ కమారెల్ కి,
తుమ్ చిఆతమ్కమారుకనెతిరి. గనిఆతమ్క కిఆఁగుక కిమార
వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల దా, నాసెనుమ్ కెరుక తెరొల్సొకయ్
తుమ్ బియఁ.

29 “ఈంజ దేసిమ్ చ మానుస్ల్ దొనిన్ గెర్ పిటట్ల్ ఎకిక్
కాసుక వికుల. జలెకి, తుమ్ చొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి
సెలవ్ నెంజిలె, దస పిటట్ల్ తె ఎకిక్ కి బుఁయెయ్ సేడె నాయ్.
30తుమ్ చి బోడిచ సెండి వాడల్ ఎతిక్మొతుత్ మ్ కెతిత్ అసిత్
గే జొయియ్జానె. 31జాచి రిసొ, తుమ్బియఁనాయ్. తుమ్
పిటట్ల్ చి కంట ఒగగ్ర్ విలువ అసుస్స్.

32 “కో అంక నంపజా, మానుస్ల్ చిమొకెమ్ ఒపప్నుల గే,
జోక అమ్ చ మానుస్ల్ ఈంజేఁవ్ మెన, పరలోకుమ్ తిలొ
అబొబ్సి జలొ దేముడుచి మొకెమ్ ఆఁవివ్ సాచి సంగిందె.
33 గని, మానుస్ల్ చి మొకెమ్ కో అంచి రిసొ ‘జోచొ నెంజి’
మెనులగే,దసిస్పరలోకుమ్తిలొఅబొబ్సిజలొదేముడుచి
మొకెమ్ జోక ‘అమ్ చ నెంజితి’మెన సంగిందె.

34 “ ‘జో బూలోకుమ్ తె అయ్ లిసి మానుస్ల్ తె ఎకిక్
సేంతుమ్ కెరెదె’మెనతుమ్అంక ఉచరనాయ్. సేంతుమ్
నాయ్, గని జటిట్ కెరయ్ తి రితి అయ్ లయ్. 35 కీసి
మెలె, ఆఁవ్ అయ్ లి రిసొ, జోచొ అబొబ్స్ క పుతుత్ సి, జాచి
అయయ్స్ క దువిసి, జాచి అతత్స్ క సూనుసి విరోదుమ్
జవుల. 36 దసిస్, ఏక్ మానుస్చి కుటుంబుమ్ చయ్ జోక
విరోదుమ్ సుదల్ జవుల.

37 “అబొబ్స్ క జలెకు, అయయ్స్ క జలెకు అంచి కంట కో
ఒగగ్ర్ పేమ కెరుల గే, దసిస్ మెననుక అంక తగుప జలస
నెంజితి. పుతుత్ స్ క జలెకు, దువిస్ క జలెకు అంచి కంట కో
పేమ కెరుల గే, దసిస్మెననుక అంక తగుప జలస నెంజితి.
38అంచిరితిజోవయించిసొంతసిలువవయనిల్ రితిజా,కో

* 10:25 10:25 ‘బయెలెజ్బూల్’మెలె, సయ్ తాన్, బూతల్ క రానొ జలొసొ.
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అంచి పటిట్ జెతి నాయ్, దసిస్ మెననుక అంక విలువ జలస
నెంజితి. 39 కో జోచి సొంత పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక
చజుల గే, జోచిపానుమ్పాడ్జా గెచెచ్దె. గని అంచి రిసొ
కోజోచిపానుమ్దెతిరితిఎకిక్ నిదానుమ్ఇండుల గే,జోచి
పానుమ్ రచిచ్ంచుప జాజోక దొరుక్ జయెదె.

40 “తుమ్ క కో మరియాద కెరుల గే, జేఁవ్ తుమ్ క
మరియాద కెరిల్సి, అంకయి మరియాద కెరిల్సి జతయ్.
అనెన్, అంకయి కో మరియాద కెరుల గే, జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి
అంక తెదయ్ లొసొక కి మరియాద కెరిల్సి జతయ్. 41జలె,
‘దేముడు సంగిలి కబుర్ ఆన్ తొసొ, ఈంజొ’ మెన కో దస
మానుస్ల్ క మరియాద దెకుల గే, జోవయింక కి పబుచి
కబుర్ సంగితొసొక దెతి రితి బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె.
పడొత్ , ‘పబుచి నీతి తెన్ తిలొసొ, ఈంజొ’ మెన చిన, కో
దసొమానుస్క మరియాద కెరుల గే, జోక కి నీతి తిలొసొక
దెతి రితి బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. 42పడొత్ , ‘యేసుచ
సిసుస్ల్’మెనకోఈంజేఁవ్ గవురుమ్నెంజిల నంపజలసతె
ఎకిక్లొక కి ఎకిక్ బుకెక్క్ పాని కి పియడుల గే, జోవయింక
కి బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె, మెన నిజుమి సంగితసి”
మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

11
1యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క బోదన కెరిల్సి కేడిల్ పడొత్ ,

జాగలిలయపాంతుమ్ చపటన్ల్ తెబోదన కెరుకమెనబార్
జలన్.
జేల్ తె తిలొయోహానుయేసుక తెదయ్ లి కబుర్
(లూకా 7:18-35)

2బాపిత్సుమ్ దెతొయోహానుక హేరోదు రానొ జేల్ తె గల
తిలొ. జలె, కీసుత్ కెర కమొచి రిసొయోహాను జేల్ తె సూన
కెర, జోచ సిసుస్ల్ తెన్ యేసుక కిచొచ్ కబుర్ తెదయ్ లన్
మెలె, “దేముడు తెదయిందె మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
నిజుమి తుయి గే, అమ్ అనెన్కొల్ క రకుక గే? 3మెన పుస”
మెన సంగ తెదయ్ లొ. 4 యేసు యోహానుచ సిసుస్ల్ క,
దెక కెర సూన కెర, “తుమ్ గెచచ్, చి దెకిలిసి సూనిల్సి ఎతిక్
యోహానుక సంగ. 5 గుడిడ్ జా తిల మానుస్ల్ దెకితతి,
సొటట్ జా తిల మానుస్ల్ ఇండితతి, వెలిల్ రోగుమ్ సేడ
తిలస చెంగిల్ జా సుదిద్ జతతి, బొయ్ రొ జా తిలమానుస్ల్
సూన్ తతి, మొర గెలస జీవ్ జతతి, సుబుమ్ కబుర్ బీద
మానుస్ల్ క సూనయ్ తసి. 6 జలె, ‘కో జలెకు అంచి రిసొ
అనామ్నుమ్ నెంతె తవుల గే, జోక చెంగిలి’ ” మెన యేసు
సంగ తెదయ్ లన్.

యోహానుచి రిసొయేసు సంగిలిసి

7 యోహానుచ సిసుస్ల్ ఉటట్ గెతె తతికయ్, ఒతత్ తిల
పెజల్ కయోహానుచి రిసొయేసు ఇసి మెన సంగుక దెరల్న్.
“తుమ్ కిచొచ్ దెకుక జా బయిలె గెచచ్ తిలదు? వాదుతె
చివవ్ర్ పెలిల్ జతిసి దెకుక గెచచ్ తిలదు గే? 8నాయ్మెలె,
కిచొచ్ వేరచి దెకుక గెలదు? సొమాస్రుల్ గలంత పాలల్
గలనొల్ మానుస్క దెకుక గెలదు గే? ఈందె, దసస్ పాలల్
గలంతస రానల్ చి గెరలె తవుల. 9 జలె, కిచొచ్ దెకుక
గెలదు? దేముడు తెదయ్ లి కబుర్ సంగితొసొ ఎకిక్లొక
దెకుక గెలదు గే? నిజుమి. గని, జో పబుచ మాములుమ్
కబురుల్ సంగితసచి కంటయోహాను ముకిక్మ్ చొ జయెదె,”
మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.
10 “ఈందె, అంచి కబుర్ సంగితొసొ జతి రితి ఎకిక్లొక

తుచి పురె తెదయ్ తసి. తుచి కంట అగెగ్ గెచచ్,
తుయి జెతిసిసాటప్ కెరెదె”

మెన రెగిడిల్ కోడ్ అసెస్. జా కోడు యోహానుచి రిసొయి
‘అంచి కబుర్ సంగితొసొ’ మెన కచి రిసొ సంగితయ్.
11 జాచి రిసొ, తెరిన్మునుస్ లటట్బిల్ రిసొ జెరిమ్లసతె
బాపిత్సుమ్ దిలొ యోహానుచి కంట వెలొల్ చొ కోయి నాయ్
మెన ఆఁవ్ కచితుమ్ తుమ్ క సంగితసి. జలెకి,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితసతె, కో ఎతిక్చి కంట దాక్
జవుల గే,జోయోహానుచి కంట వెలెల్ల జవుల.

12 “బాపిత్సుమ్ దిలొయోహానుచ దీసల్ తెంతొమొదొల్
కెర, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ పెలయ్ లి రితి జెతె అసెస్, చి
మానుస్ల్ బమమ్ తెన్ జేఁవ్ తె బెదితతి. 13యోహాను ఎదక
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల *ఆగన్ల్ చి కొడొ ఎతిక్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ జెతిస్ చి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి
ఆకర్ తె యోహాను అయ్ లొ. 14 అంచి కబుర్ పూరుగ్ మ్
సంగిలొ ఏలీయా రితొసొ ఎకిక్లొక తెదయిందె” మెన పబు
అగెగ్ సంగ తిలొ. జలె, తుమ్ నంప కెరె గే నాయ్ గే, గని జో
తెదయిజలొసొయోహాను. 15సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన.

అనామ్నుమ్ జతసచి రిసొయేసు గోల కెరిల్సి
16 “జలె, ఈంజ ఉగుమ్ చ మానుస్ల్ చి బుదిద్క కిచొచ్

టాలి జయెదె? వీదులె వెస కెలత్ బోదల్ చ రిత జతతి, జేఁవ్
బోదల్ జోవయింతెన్ బెద కెలత్ బోదల్ బుకార కెర,
17 తుమ్ క ‘నచుచ్తు’ మెన బఁవిస్ పుంగిలెకి నచుచ్సు

నాయ్. అమ్ ఏడెల్కి, తుమ్ బెద ఏడుస్ నాయ్,
మెన దస బోదల్ కీసి సంగుల గే, దసిస్ ఆఁవ్ చియోహాను
కిచొచ్ కెరెల్ కి, తుమ్ మెనుస్స్ నాయ్. 18 కిచొచ్క ఆఁవ్ ఇసి
టాలి కెరసి మెలె, యోహాను చువెవ్ తనెన్ తతొసొచి రిసొ,
‘జోక బూతుమ్ దెర అసెస్’ మెన సంగితె తిల. 19 ఆఁవ్,

* 11:13 11:13 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్
పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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జలె, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ, మాములుమ్ కతె
పితె తతిస్ చి రిసొ కిచొచ్ మెంతతి మెలె, ‘ఆదె, కయ్ రొ
మతావ్లొ ఈంజొ. సిసుత్ నఙితస తెన్ పాపుమ్ కెరల్స తెన్
బెదితొసొ’మెనఅంక నిసాక్రుమ్సంగితతి. గనిఎకిక్లొచి
పెటిట్ చెంగిల్ తెంతొ చి బుదిద్ తిలె,జోచ కమొచిపలితుమ్ తె
రుజుజ్ జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

పటన్ల్ కయేసు గటిట్ఙ గోల కెరిల్సి
(లూకా 10:13-15)

20యేసు జా గలిలయపాంతుమ్ తెచ సగుమ్ పటన్ల్ తె
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అదుబ్తుమ్ కమొ కెరల్న్. ఈంజేఁవ్ కమొ
జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లెకి, ఒతత్ తిల మానుస్ల్
జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జతి నాయ్, ములితి
నాయ్. జాచి రిసొ,యేసు ఇసిమెనజోవయింక గోల కెరుక
దెరల్న్: 21“అయొయ్! కొరాజీనాపటున్మ్ తెచచిబేతస్యిదా
పటన్మ్ తెచ, తుమ్ చి సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! తుమ్ చి నెడిమి
కెరల్ కమొ అమ్ చ యూదుల్ నెంజిల తూరు చి సీదోను
మెల పటన్ల్ తె ఆఁవ్ కెరయ్ జలె, జేఁవ్ పటన్ల్ చమానుస్ల్
అగెగ్యి జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క దుకుమ్ జా, ములిత. జేఁవ్ కెరల్
పాపల్ చి దుకుమ్ చి రుజుజ్ క బసత్ల్ బందన సార్ గాంసంత.
22పూరుగ్ మ్ జేఁవ్ తూరు పటున్మ్ చ కి సీదోను పటున్మ్ చ
కి ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె తిలె కి, ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ క
వెలిల్ తీరుప్ కెరిజాదీసిక,తూమ్జతిసిచచ్ జేఁవ్ పటన్ల్జతి
సిచచ్చి కంట ఒగగ్రి జయెదె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి.

23 “పడొత్ , తుమ్ కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తెచ, తుమ్
పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్ జసెత్ గే? నాయ్. తుమ్మొరల్స రకితి
టాన్ తె ఉత గెతె. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చితె ఇస వెలొల్ కమొ
అమ్ చ యూదుల్ నెంజిలి సొదొమ పటున్మ్ తె పూరుగ్ మ్
కెర తతత్య్ జలె, ఒతత్ తిలస నంపజత, చి జా పటున్మ్
నాసెనుమ్ నే జతె, ఆజి ఎద తతిత్. 24సొదొమ పటున్మ్ చ
మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె తిలె కి, ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక, తూమ్ జతి సిచచ్ జా
పటున్మ్ చ జతి సిచచ్చి కంట ఒగగ్రి జయెదె, మెన ఆఁవ్
తుమ్ క సంగితసి.” మెనయేసు సంగిలన్.

25 తెదొడి యేసు కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “పరలోకుమ్ క
కి బూలోకుమ్ క కి అదికారుమ్ తిలొ ఓ అబొబ్, ‘జానుమ్’
మెన జేఁవ్ క జెఁవివ్ గవురుమ్ ఉచరంతసక చి ఒగగ్ర్

సదు కెరల్సక ఈంజ జరుగ్ జతిసి ఎతిక్చి అరుద్ మ్ లుంకడ,
బాలబోదల్ జల రిత గవురుమ్ నెంజిలసక అరుద్ మ్ దెకవ
అసిస్సి మెన తుక జొఒర,మెనఅంచి సరద్ జతసి. 26తుచి
దయతెన్ ఇసి కెరల్ది”మెనపారద్న కెరల్న్. దసిస్ పారద్న కెర,
అనెన్ ఇసి మెన సంగిలొ. 27 “అంచొ అబొబ్ ఎతిక్ అంచి
అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్. అనెన్, అబొబ్ ఎకిక్లొయి ఆఁవ్
పుతుత్ స్ క సరిగాజానెఅనెన్ కో కి నేన్ తి. పడొత్ ,ఆఁవ్పుతుత్ సి
అంక పిటట్వ కో కి అబొబ్క నేన్ తి చి అనెన్ కకక్ ఆఁవ్ అబొబ్క
దెకవుక మెన నిసాన్ దె గే,జో కిజానెదె.

28 “సెమల్బాదల్ చజాడుల్ వయటకక్ తిలస ఎతిక్జిన్
అంచితె జా, చి తుమ్ చి జాడు ఆఁవ్ వయిలి రితి జా,
తుమ్ క పుండయిందె. 29అంచి తెన్ లంకె జా, చి అంచితె
బుదిద్ సికక్. కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్ గవురుమ్నేఉచరంతె,పెటిట్
అమమ్యికుమ్ తెన్ అసిస్, చి తుమ్ చ ఆతమ్ల్ తె పుండితె.
30 కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ గలిత్ పూందు సులుల్ అసెస్, ఆఁవ్
వయడిత్ జాడు సులక్న అసెస్”మెనయేసు సంగిలన్.

12
బకి కెరి దీసి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 2:23-28; లూకా 6:1-5)

1జా పొదులె, *సెలవ్ కడనిల్ దీస్ తె, యేసుచి సిసుస్ల్,
పంటొ పికిలి బుఁయి వాట్ గెతె తిల. జలె, యేసుచ
సిసుస్ల్ క చూ కెరికయ్. జా వాట్ సొడిచి పికిలి పంటొచ
ఎనున్లు దొనిన్ కోడ కంక దెరల్. 2 జలె, పరిసయుయ్ల్
సగుమ్ జిన్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ కెరిల్సి దెక కెర, “ఆదె, †బకి కెరి
సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్ నెంజిలిసి తుచ సిసుస్ల్
కెరతి” మెన యేసుక గోల కెరికయ్, 3జో జోవయింక ఇసి
మెలన్: “పూరుగ్ మ్ తిలొ దావీదు రానొ, జోక చి జో తెన్
తిలసక చూ కెరికయ్, జో కెరిల్స్ చి రిసొ తుమ్ సదు కెరుస్
నాయ్ గే? 4 కిచొచ్ కెరిల్సి మెలె, దేముడుచి గుడితె జో
పెసిలన్, చి ఒతత్ తిల పూజరుల్ అరిప్తుమ్ దిల పోడియొ
కయ్ ల. జేఁవ్పోడియొపూజరుల్ కంక జయెదె, గని అనెన్ కో
కంక జయెనాయ్. జోకి,జోతెన్తిలస కిజాకంకనాయిమ్
నెంజిలె కి జేఁవ్ కయ్ ల. 5పడొత్ , ఎతిక్ బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్
దీసి, దేముడుచపూజరుల్ దేముడుచి గుడితె సేవ కెరతి. జా
సేవక ‘కామ్. సుదిద్ దీసి పిటట్వ గార్ కెరతి మెన ఉచరుక
జయెదె జలెకి, పాపుమ్ నెంజె’ మెన మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ‡ఆగన్ల్ తె తిలిసి సదు కెరుస్ నాయ్

* 12:1 12:1 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచ కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జాదీసి ‘కిచొచ్కామ్కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’ మెన నింద కెరతి.
† 12:2 12:2 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ పొది సంగిలి రితి, యూదుల్ ముకిక్మ్ క సెనవ్ర్ దీసి సబతె గెచచ్ బోదన సూన బకి కెరుల,
చి కిచొచ్ కామ్ కెరి నాయ్. కామ్ నే కెరి ఆగన్ పెజల్ నే పిటట్య్ తి రితి, జోవయించ వెలెల్ల మానుస్ల్, కనాక్రుమ్ పఁవస్, పబు సంగిలి కంట అనెన్ ఒగగ్ర్ ముదొద్
కెరతి. ‡ 12:5 12:5 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి
పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ
అసెస్.
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గే? 6జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, దేముడుచి
గుడిచి కంట వెలొల్ సుదొ ఇనెన్ అసెస్.
7 ‘తుమ్ కిచొచ్ కెరిసి అంక ఆస మెలె, బలి దెతిసి నాయ్,

గనిమానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితిసి’
మెన తెదొడి సంగిలి కోడు తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతదు జలె,
పాపుమ్ నే కెరల్ ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ క ‘పాపుమ్ కెరల్’ మెన,
నింద కెరదు నాయ్. 8 సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి ఉపిప్రి ఆఁవ్
మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొకఅదికారుమ్అసెస్.” మెన,
జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

ఆతు లంబిలొసొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 3:1-6; లూకా 6:6-11)

9 యేసు ఒతత్ తెంతొ గెచచ్, జా కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తెచి సబ గెరి పెసిలొ. 10ఓదె, ఆతు లంబ గెలొసొ
ఎకిక్లొ ఒతత్ తిలన్. జేఁవ్ పండితుల్, కి, జో బాద తిలొ
మానుస్ అసెస్ మెన దెక కెర, యేసుక నేరిమ్ వయడుక
ఉచర, “సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఏక్ బాద తిలొమానుస్క చెంగిల్
కెరుక నాయిమ్ గే, నాయ్?” మెన జోక పుసిల. 11 జో
జోవయింక, “తుమ్ చితె కేన్ మానుస్క జలెకు ఎకిక్ మెండ
జవుస్ తిలెగిన, జా మెండ బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఏక్
గొయితె సేడ తిలెగిన, జో ఎజొమాని జాక జా గొయి తెంతొ
కడె నాయ్ గె? 12 జలె, మెండచి కంట మానుస్ ఒగగ్ర్
విలువ. జాకయ్, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి మానుస్క చెంగిల్
కెరుక నాయిమి” మెన జబాబ్ దా, 13 యేసు జో ఆతు
లంబిలొసొక దెక, “తుచి ఆతు చంపొ కెరు” మెలన్. జో
మానుస్ ఆతు చంపొ కెరల్న్, చి ఈంజొ ఆతు బేగి అనెన్క్
చెంగిల్ తిలి ఆతుచి రితి చెంగిల్ జలి. 14 గని యేసు
దసిస్ కెరికయ్, పరిసయుయ్ల్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, బార్ జా కెర,
యేసుక కీసిమారుక గే కుట ఉచరన లటట్బనల్.

15జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ ఉచరిల్సియేసుజానెచి రిసొ, ఒతత్
తెంతొ ఉటట్ గెలన్. ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోచి పటిట్ గెల,
చి జోవయింతె జొరొజ్ తిలస ఎతిక్జిన్ క జో చెంగిల్ కెర,
16 “అంచి రిసొ తుమ్ కేనె తెరెల్ ఒతత్ సంగ నాయ్” మెన,
జేఁవ్ పెజల్ క ఆడ దిలన్. 17ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్క జరుగ్ జలి
మెలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ సంగిలి కోడ్ నెరవెరుస్ప జతి రిసొయి.
18 “ఈంజొ, ఆఁవ్ నిసానల్ అంచొ సేవ కెరొసొ, ఈంజొ ఆఁవ్

పేమ కెరొల్సొ, చి రిసొ అంక పూరి సరద్సంతోసుమ్.
ఇనాచి పెటిట్ అంచి ఆతమ్ తియిఁదె, చి ‘యూదుల్
నెంజిల మానుస్ల్ కి రచిచ్ంచుప జంక జయెదె’
మెన సూనఎదె. 19 ఈంజొ పోటి జయె నాయ్.
గగొగ్ ల్ జయెనాయ్,అనెన్, గవురుమ్ఆనన్ తి రితి
వీదులె గటిట్ఙ లటట్బజోచిఅవాడ్సూనయెనాయ్.
20 జలె, ఆకర్ దీసిక సతిత్మ్ తెన్ ఎతిక్క పరిచచ్
కెర తీరుప్ కెర, సిచచ్ల్ గే బవుమానల్ గే దెతి ఎద,

కామ్ క నెంజిలి పీరి గండకజోమోడ కెర వెంట గెలిత్
నాయ్. సరిపుచుప జతి ఉజిడి నే దెతి వతిత్ జో
నే విజవ దెవుల. 21 పడొత్ , ఇనాచి నావ్ చి తెడి
యూదుల్ నెంజిలస దయిరిమ్జాఆస జవుల”

మెన, దేముడు సంగిలి కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
యేసుక పండితుల్ దూసుప కెరిల్సి
(మారుక్ 3:20-30; లూకా 11:14-23; 12:10)

22 తెదొడి బూతుమ్ దెరిల్ రిసొ గుడిడ్ జా గులొల్ జా తిలొ
మానుస్క ఒతత్ తిల మానుస్ల్ యేసుతె కడ ఆన్ తికయ్,
యేసు జోక చెంగిల్ కెరల్న్. జో మానుస్ లటట్బుక దెరొల్ చి
అంకివొ డీసిల. 23 ఇసెస్ జలి రిసొ, పెజల్ ఎతిక్ ఆచారిమ్
జా, “ఈంజొయేసుకొనొస్? దావీదురానొచిసెకుమ్ తెజెరుమ్క
తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొఈంజొ ఏక్ వేల జయెదె గే?” మెన
లటట్బ్ క దెరల్.

24పరిసయుయ్ల్,జాకోడుసూనకోపుమ్జా. “బూతల్ క
రానొ జలొ బయెలెజ్బూల్ చి నావ్ తెన్ ఈంజొ బూతల్ క
ఉదడత్య్” మెన గోసక సంగిల. 25 గని జేఁవ్ ఉచరిల్సి
యేసుకజానెచిరిసొ,ఇసిమెలన్. “కేన్జవుస్రాజిమ్ తెచ
మానుస్ల్, జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ జా వరస్ వరస్ జా
యుదుద్ మ్ కెరనెల్,జారాజిమ్పాడ్జాగెచెచ్దె. కేన్ పటున్మ్
జవుస్ కేన్ గేరు జవుస్మానుస్ల్ వరస్ వరస్ జాజోవయింక
జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్, జా పటున్మ్ జవుస్, గేరు జవుస్
టీఁవొ జయెనాయ్. 26దసిస్, సయ్ తాన్ చక సయ్ తాన్ ఏక్
వేల ఉదడ గెలెగిన, జోవయింక జొయియ్యుదుద్ మ్ కెరయ్,
జోవయింక జొయియ్ యుదుద్ మ్ కెరెల్, జోచి రాజిమ్ కీసి జా
టీఁవొ జయెదె? 27 ఆఁవ్ ఏక్ వేల బయెలెజ్బూల్ చి నావ్
తెన్ బూతల్ క ఉదడెల్గిన, తుమ్ చ సిసుస్ల్ కచి నావ్ తెన్
ఉదడత్తి? బూతల్ క ఉదడత్ తుమ్ చయ్సిసుస్ల్ అంచి రిసొ
తుమ్ కతీరుప్ సంగుతు! 28దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్సెకిక
ఆఁవ్ బూతల్ క ఉదడ గెలత్సి జలె కచితుమ్ దేముడుచి
రాజిమ్ తుమ్ తె అపెప్ పాఁవ జా అసెస్.

29“అనెన్క్టాలిఉచర, కిచొచ్మెలె, కేన్ జవుస్బలుమ్
సుదొచి గెరి పెస జోచి ఆసిత్ దెర గెచుచ్క చోరు ఉచరెల్గిన,
తొలితొజోచోరుజోబలుమ్సుదొకనేబందతిలెగిన,చోరుక
నెతె. జోబలుమ్ సుదొక తొలితొబందిలెగిన, గెరిచిసామన్
జోచోర గెలుక జయెదె”మెన సంగిలన్.

30 దసిస్ సంగ, యేసు అనెన్, “కో అంచి పచెచ్న జయె
నాయ్ గే, అంక విరోదుమ్ జా అసెస్, చి అంచి రాజిమ్ తె
జేఁవ్ బెదిత్ రితి కో అంచి తెన్ మానుస్ల్ క ఆనె నాయ్ గే
అంచిమందక చెదురప్ కెరయ్.

31 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఎకిక్క
పిటట్వ మానుస్ల్ కెర పాపల్ దూసెనల్ ఎతిక్ జోవయింక
చెమించుప కెరుక జయెదె. గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్క దూసుప కెరిసి చెమించుప జయె నాయ్. 32 కో
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గడియ బమమ్ జా ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి
రిసొ అనామ్నుమ్ కోడ్ లటట్బెదె గే, జోవయింక చెమించుప
కెరుక జయెదె. గనిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్క కోదూసుప
కెరుల గే, ఈంజ ఉగుమ్ తె కి జా ఉగుమ్ క కి చెమించుప
జతి నాయ్.

33 “రూక్ చి పండుల్ చెంగిల్ చి జలె, జా రూకుక చెంగిల్
మెన ఒపప్న. రూక్ చి పండుల్ గరిచ్ జలె, జా రూకుక గరొచ్
మెన ఒపప్న. రూక్ చి పండుల్ దెకిలెగిన, జా రూకుక చెంగిల్
గే, గరొచ్ గే చినుక జయెదె. 34పెటిట్ అయివొచి రితి విసుస్మ్
తిల మానుస్ల్, తుమ్. తుమ్ చి పెటిట్ విసుస్మ్ తిలి రిసొ
తుమ్ కీసి చెంగిల్ చి లటట్బుక జయెదె! పెటిట్తె తిలి బుదిద్చి
కొలిద్ చోండి లటట్బెదె. 35చెంగిల్మానుస్ జోచి చెంగిల్ బుదిద్
బెరుచి కొలిద్ చెంగిల్ చిబార్ కెరెదె. గరొచ్మానుస్ జోచిపెటిట్చి
విసుస్మ్ చి బెరుచి కొలిద్ విసుస్మ్ బార్ కెరెదె. 36 ఆఁవ్
తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క
వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసికమానుస్ల్ లటట్బిల్ ఎతిక్ కామ్ క నెంజిలి
కోడుచి రిసొనేరిమ్వయుల. 37తుమ్ చకొడొతుమ్ చిపెటిట్
తిలిస్ కసాచిజలిరిసొనీతిసుదొగే,నెంజిలెపాపుమ్సుదొ
గే బార్ కెరెదె.” మెలన్.
జేఁవ్యూదుల్ అనామ్నుమ్ జలిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(మారుక్ 8:11-12; లూకా 11:29-32)

38 తెదొడి పరిసయుయ్ల్ చి మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సగుమ్ జిన్ యేసుక, “గురుబాబు,
దేముడుచి అదికారుమ్ తుక అసెస్ మెన రుజుజ్ దెకయ్ తి
వెలిల్ కామ్ ఏక్ అపెప్ కెరు. దెకుమ్ దె” మెన యేసుక
సంగిల. 39 గని, జో జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“పబుక నిదానుమ్ నెంజ లంజెబుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్ జల
తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్, రుజుజ్ దెకయ్ త కమొక
కోర్ ప జతసు. అంచి అదికారుమ్ దెకయ్ తి రిసొ ఎకిక్
పిటట్వ, కేన్ వేర కామ్ కెర దెంక నెంజె. జా రుజుజ్ చి కామ్
కీసిచి జయెదె మెలె, దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొ
యోనాక జరుగ్ జలిస్ చి రితి జయెదె. 40మెలె, యోనా కీసి
తిరతి అందరె మెదెద్నె సముదుమ్ చి వెలిల్ మొసొస్చి పెటిట్
తిలన్ గె, దసిస్, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ ఆఁవ్ తినిన్
అందరుల్ తినిన్ మెదెద్నె బుఁయి తెడి తయిందె. 41 అనెన్,
ఈంజ లోకుమ్ ఎతిక్క వెలిల్ పరిచచ్ కెరి దీసిక, తుమ్ఈంజ
కాలుమ్ చ అనామ్నుమ్ జల యూదుల్ కి, యోనా బోదన
కెరల్ నీనెవె పటున్మ్ చ పెజల్ కి, బెద టీఁవొ జా, జేఁవ్
తుమ్ క ‘గరచ్’ మెన రుజుజ్ దెకవుల. కిచొచ్క మెలె, జా
పటున్మ్ చమానుస్ల్యోనాకెరిల్ బోదనసూన కెర,జేఁవ్ కెరల్
పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా, నంపజా, బుదిద్ జల. ఈందె,
యోనాచి కంట వెలొల్ తుమ్ చి నెడిమి అసెస్. 42 పడొత్ , వెలిల్

తీరుప్ కెరి జా దీసిక, దచెచ్న దేసిమ్ చి పూరుగ్ మ్ తిలి రాని
ఎకిల్ ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్ తెన్ టీఁవొ జా, తుమ్ క
‘గరచ్’ మెన రుజుజ్ దెకయెదె. కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్ జా
రాని ‘సొలొమోను రానొ సంగితి బుదిద్చి కోడు సూనిందె’
మెన, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దూరి తెంతొ అయ్ లి. గని, ఈందె,
సొలొమోనుచి కంట వెలొల్ సుదొ తుమ్ చి నెడిమిఅసెస్.

43 “ఏక్మానుస్క బూతుమ్ దెర తిలెగిన, జా బూతుమ్
జో మానుస్చి తెంతొ ముల దా తతిత్చి రిసొ టాన్ చజన,
బయిలె గెచచ్ బులెత్ తయెదె, గని, టాన్ నే దొరుక్ జలి రిసొ,
44జో ఉచరన, ఆఁవ్ ముల దిలొ గెరి అనెన్ గెచిచ్ందె మెన,
జా గేర్ విడి అసెస్ మెన, జా గెర్ చొ మానుస్ వడడ్వ కెర
సుబుమ్ కెర అసెస్ మెన దెక కెర, 45అనెన్ గెచచ్,జాచి కంట
గరచ్ సతుత్ బూతల్ క పటిట్ కడ ఆనెదె, చి జేఁవ్ ఎతిక్ జో
మానుస్చి తెడి పెస కెర, ఒతత్య్ బస జవుల. జాచి రిసొ,
జోమానుస్కఅగెగ్చి కంట,ఆకర్ క ఒగగ్ర్ అలల్ర్ తయెదె. గరిచ్
బుదిద్చి ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్ తెన్ దసిస్ జయెదె.”
మెన,యేసు బోదన కెరల్న్.

46 యేసు పెజల్ క అనెన్ బోదన కెరె తతికయ్, ఈందె,
జోచి అయయ్సి బావుడిస్వొ జా కెర, ‘జో తెన్ లటట్బుమ్ దె’
మెన వీదె టీఁవొ జా తిల. 47 §తెదొడి ఎకిక్లొ “ఈందె,
తుచి అయయ్ది తుచ బావుడిద్వొ తుచి తెన్ లటట్బుక మెన
వీదె టీఁవ అసిత్” మెనయేసుక సంగిలన్. 48జోక సంగిలొ
మానుస్క యేసు “కొనిస్ అంక అయయ్, కొనస్ అంక బావుడుల్
జవులగేజానుస్ గే?” మెనసంగ, 49జోచిసిసుస్ల్తిలిపకక్
ఆతు చంప కెర, “ఈందె, అంచి అయయ్, అంచ బావుడుల్ .
50 కిచొచ్క మెలె, పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ దేముడు అబొబ్
సంగిలి రితి కో కెరుల గే, జెఁవివ్ అంచ బావుడుల్ , అంచ
బేనివొ, అంచి అయయ్”మెన సంగిలన్.

13
బీఊంపిలిస్ క టాలి
(మారుక్ 4:1-9; లూకా 8:4-8)

1 జా దీసి, యేసు గెరి తెంతొ బార్ జా, సముదుమ్ చి
ఒడుడ్ తె గెచచ్, వెసిలన్. 2 ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోతె జా
కెర,సుటుట్ నంతబెర *పెలపెలిజలిరిసొ,జోఏక్దోనితెవెగ
వెసిలన్. అనెన్ బెర తిలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సముదుమ్ చి
ఒడుడ్ తె టీఁవొ జా తతికయ్, 3యేసు జోవయింక దెక దెక,
బోదన కెరి రిసొ ఒగగ్ర్ టాలివొ సంగుక దెరల్న్. “ఈందె,
ఉంపితొసొ ఎకిక్లొ బీ ఉంపుక బార్ జలన్. 4జో ఉంపితె
తతికయ్, సగుమ్ బీ బయిలె వాట్ పకక్ సేడిత్కయ్, పిటట్ల్
ఉత జా, జా బీ కాఁ గెల. 5 అనెన్ సగుమ్ బీ ఒగగ్ర్
మతిత్ నెంజిలి పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడల్న్. ఉపిప్రి ఇదిలిదిల్

§ 12:47 12:47 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 47 కోడు తయెనాయ్. * 13:2 13:2 పెలపులి
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మతిత్ తిలి రిసొ, ఒతత్ సేడిల్ బీ బేగి గజజ్ల్ జలి 6 ఒపప్డ్
లయితికయ్, మొకక్ల్ డడడ్ గెల. చి చెరొ బుఁయి తెడి పెస
వడుడ్ క నెతిరిల్ రిసొ, జేఁవ్ మొకక్ల్ సుకా గెచచ్, మొర గెల.
7 అనెన్ సగుమ్ బీ కంట మొకక్ల్ తిలిస్ తె సేడ గజజ్ల్ జా
మొకక్ల్ జల. గని ఒతత్ తిల కంటమొకక్ల్ వడడ్ కెర, ఒతత్
సేడిల్ బీచమొకక్ల్ క పెల గెలిత్కయ్,జేఁవ్మొకక్ల్పలితుమ్
దెరి నాయ్. 8 గని అనెన్ సగుమ్ బీ చెంగిల్ బుఁయెయ్ సేడ
కెర, కేన్ మొకక్ పుంజెక్ వంతుల్, †అరవయ్ వంతుల్,
ముపప్య్వంతుల్,పలితుమ్దిల. 9సూన్ తకంగొడ్ తిలస,
సూన”మెన సంగిలన్.

10 పడొత్ యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “తుయి కిచొచ్క
టాలివొ సంగయ్పెజల్ క బోదన కెరసి?” మెనజోకపుసిల.
11 యేసు జోవయింక, “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొచి
గుటుట్ ల్ జానన్ క తుమ్ క సెలవ్ దా అసెస్. గని జోవయింక
జా సెలవ్ నాయ్.‡ 12 కిచొచ్క మెలె, తిలొసొక అనెన్ దెంక
జయెదె, చి జోక ఒగగ్ర్ కలుగు జయెదె. గని, నెంజిలొసొ
జలె, జోక తిలిసి కి జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె. 13జేఁవ్
పెజల్ దెక నే దెకిలి రితి, సూన నే సూనిల్ రితి, అరుద్ మ్
కెరంతినాయ్. ఇసిచి రిసొఆఁవ్టాలివొ కెరయ్జోవయింక
బోదన కెరసి. 14 జేఁవ్ నంప నే జతిస్ చి రిసొయెసయాచి
అతిత్ పూరుగ్ మ్ దేముడు సంగిల్ కోడ్ కచితుమ్ నెరవెరుస్ప
జతయ్.
తుమ్ నిజుమ్సొంత సూనెల్ కి, కచితుమ్ కెఁయఁక అరుద్ మ్

కెరనుస్ నాయ్, నిజుమ్ సొంత దెకిలెకి, కచితుమ్
అరుద్ మ్ చినుస్ నాయ్. 15 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
పెజల్ చి పెటిట్ బేడు బంద అసెస్, ఇనాచి కంగడ్ల్
దిమమ్ల్ డంకి జలి రితి జా అసెస్. ఇనయించ
అంకివొ డంకనిల్ రితి జా అసిత్. నెంజిలె, ఇనయించ
అంకివొ దెక చినిత, ఇనయించ కంగడ్ల్ సూన
సూనిత, చి ఇనాచి పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంత, చి ఆఁవ్
ఇనెన్క చెంగిల్ కెరి రితి పసుల కెర అంచితె జెత”.

మెన జేఁవ్ చి రిసొ సంగిలి కోడు.
16 “జలె, తుమ్ నంపజలసచ అంకివొ డీసత్తిచి రిసొ

తుమ్ క చెంగిలి. తుమ్ క అరుద్ మ్ సూన్ త కంగొడ్ ల్ అసిత్చి
రిసొ తుమ్ క చెంగిలి. 17 పూరుగ్ మ్ చక చి కంట తుమ్ క
ఒగగ్ర్ చెంగిలి మెన కచితుమ్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.
కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస
ఒగగ్ర్ జిన్, సతిత్మ్ ఇండిలస ఒగగ్ర్ జిన్, తూమ్ దెకితిసి
దెకుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి, దెకుక నెతిరల్. తూమ్ సూన్ తిసి
సూనుక జేఁవ్ కోర్ పజలెకి, సూనుక నెతిరల్. జాఅవ్ కాసుమ్
జోవయింక దొరుక్ జయెనాయ్.

ఉంపిలి బీచిటాలిచి అరుద్ మ్యేసు సంగిలిన్
(మారుక్ 4:13-20; లూకా 8:11-15)

18 “ఉంపితొసొచి రిసొ సంగిలి టాలి తుమ్ అరుద్ మ్
కెరన. 19కో జలెకు పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొచి బోదన
సూన అరుద్ మ్ నే కెరనెల్, సయ్ తాన్ జా కెర, జో మానుస్చి
పెటిట్ ఉంపిలిజాబోదనఉరల్ కెర దెర గెచెచ్దె. వటెట్చిఉంపిలి
బీ ఈంజ జయెదె. 20పతల్ బుఁయెయ్ ఉంపిలిసి, కో జలెకు
చి బోదన సూనిల్ బేగి, సరద్ జా నంపజతసి మెనెదె, 21 గని
జోచి సొంత పెటిట్ సుబుమ్ కబుర్ చ చెరొ నెంజిలి రిసొ, జో
జిలి రితి జా గడియ టీఁవొ జా తిలె కి, సుబుమ్ కబుర్ జో
నంపజలిస్ చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ బాద సేడెల్ జలెకు, నెంజిలె
విరోదుమ్ జలస జోక అలల్ర్ కెరెల్ జలెకు, జోమానుస్ బమమ్
జా, బే బేగి నముకుమ్ ముల దెయెదె. 22 కంట దుబుబ్ల్
తిలి బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీ, కో జలెకు, చి బోదన సూనెల్ కి,
ఈంజయ్ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్క ఉచరె తా, కీసి జా
జియిందె? మెన చింత గలనెదె జలెకు, సొమాస్రుమ్ జంక
ఆస జయెదె జలెకు, దసిస్, జా ఆస జవుస్, జా చింత
జవుస్,జాబోదనక పెలగెలి రితి జతయ్ చి రిసొజాబోదన
జోతె పలితుమ్ దెరె నాయ్. 23 గని, చెంగిలి బుఁయెయ్
ఉంపిలి బీ, చిబోదన సూన కోఅరుద్ మ్ కెరనెదె గే,జోమెలె,
చెంగిలి బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీతె కేన్ గిడడ్ పుంజెక్ వంతుల్,
అరవయ్ వంతుల్, ముపప్య్ వంతుల్ కీసి పలితుమ్
దెరుల గే, దసిస్, సూన అరుద్ మ్ కెరంతొ మానుస్ తమమ్స
§పలితుమ్ దెరెదె”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

చెంగిలమొకక్ల్ క చి వెరిమొకక్ల్ క టాలి
24 యేసు పెజల్ క సంగిలి అనెన్క్ టాలి ఇసి జలి.

“పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెన్ కీసి మెలె, జోచి వెడయ్
చెంగిల్ గోదుమ్ చి బీఉంపిలిస్ చి ఏక్మానుస్ రితి జతయ్.
25 మానుస్ల్ నిజ గెల తతికయ్, జో ఉంపిలొసొచొ
విరోదుమ్ చొ జా కెర, జా చెంగిల్ బీ ఉంప తిలిస్ తె వెరి
గిడడ్ల్ ఉంపదా,ఉటట్ గెలన్. 26చెంగిల్ బీచమొకక్ల్ ఉటట్
వడడ్ ఎనున్లు దెరిల్ పొది, జేఁవ్ వెరిమొకక్ల్ కి డీసిల. 27జో
ఉంపిలొ ఎజొమానితె జోచ గొతిత్ సుదల్ జా కెర, ‘బాబు,
తుయి తుచి వెడయ్ తె చెంగిలి బీ ఉంపిలది. జలె కీసి ఒతత్
వెరిమొకక్ల్ కిఉటట్ అసిత్?’ మెనపుసితికయ్, 28జోజేఁవ్ క,
‘ఈంజకోగేవిరోదుమ్ చొకెరిల్ కామ్జయెదె’మెనసంగిలన్.
జోచగొతిత్ సుదల్జోక, ‘దసిస్ జలె,అమ్వెడయ్గెచచ్ జేఁవ్
వెరి మొకక్ల్ కడ గెలుక తుక ఇసుట్ మ్ గే?’ మెన పుసిల.
29 దసిస్ జో, ‘పోన. జేఁవ్ వెరి మొకక్ల్ అపెప్ కడెల్గిన, ఏక్
వేల జోవయింతెన్ ఎకెక్ దడి గోదుమ్ చ మొకక్ల్ కి బెదవ

† 13:8 13:8 తిని విసొస్ ‡ 13:11 13:11 12 ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘నంపజా అరుద్ మ్ తిలసకయ్ అనెన్ అరుద్ మ్ సికడుక జయెదె…గని నంప
నెంజ అరుద్ మ్ నెంజిలసక తిలి అరుద్ మ్ కి జోవయింతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె’. § 13:23 13:23 ‘ఆతమ్పలితుమ్ దెరెదె’మెలె, దసొమానుస్ పబుచి బుదిద్
ఇండెదె, చి అనెన్మానుస్ల్ దెక, జేఁవ్ కి పబుచి రాజిమ్ తె బెదుక ఇసుట్ మ్ జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా బెదుల.
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కడితె. అపెప్ పోన. 30లాయితి కాలుమ్ ఎద దొనిన్ కి బెద
వడుడ్ తు. లాయితె పొదిక, వెరి మొకక్ల్ తొలితొ కడ కెర,
డయ గెలిత్ రిసొ కటట్ల్ బందిలి పడొత్ క, గోదుమ్ లాయ కెర
అంచి కొటుట్ తె ఆన’ మెన లాయితసక సంగిందె. మెన జో
ఎజొమాని సంగిలన్”మెనయేసు సంగిలన్.
సొరుస్ గిడడ్క టాలి
(మారుక్ 4:30-34; లూకా 13:18-21)

31 యేసు జోవయింక అనెన్క్ టాలి సంగిలన్.
“పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ ఏక్ మానుస్ జోచి పటట్య్ ఉంపిలి
సొరుస్గిడడ్చి రితి జతయ్. 32 గిడడ్ల్ ఎతిక్చి కంట జా
గిడడ్ ఇదిలిసి డీసిలెకి, జా మొకక్ వడిడ్లి మెలె, రోస్ తె
గలిత్ మొకక్ల్ ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జా, రూకు జయెదె, చి
ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ జా కెర, జో చెటెట్చ కొమమ్ల్ తె గూడల్
బందుల”మెన సంగిలన్.

33 యేసు జోవయింక అనెన్క్ టాలి సంగిలన్.
“పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెన్ కీసి మెలె, అనిన్మ్ కెరి పీట్
ఎతిక్ పొంగుప జా పులితి రిసొ, ఏక్ తేర్ బోద ఏక్ తీనడి
పీట్ తె గలిలి పులయ్ తి పీట్ చి రితి జతయ్. ఇదిలిదిల్
గలిలెకి, జా కలొయ్ లి సామన్ ఎదివాట్ పుల కెర ఒగగ్ర్
జయెదె”,మెన,యేసు సంగిలన్.

34 పెజల్ క సంగితి బోదన ఎతిక్ టాలివొ తెన్ యేసు
సంగితె తిలన్. టాలివొ నెంతె జేఁవ్ పెజల్ క జో కిచొచ్ సంగె
నాయ్. 35 ఇసి, దేముడు జోచ కబురుల్ సంగిలొ ఎకిక్లొచి
అతిత్ రెగిడిల్ కోడ్ నెరవెరుస్ప జలి.
“టాలివొ సంగ ఆఁవ్ అంచి చోండి పుటట్యిందె, చి

బూలోకుమ్జెరుమ్న్ జలిమొదొల్తెంతొలుంకడిల్సి
సంగిమ్ దె”

మెన రెగిడిల్ కోడు.
బటిట్ ఉంపిల వెరి గిడడ్ల్ చిటాలిక అరుద్ మ్ సంగిలిసి

36తెదొడ్యేసు పెజల్ చి జనాబ్ క ములదా, గెరి గెలన్.
జోచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “బటిట్చ వెరి మొకక్ల్ చి రిసొ
సంగిలి టాలి అమ్ క అరుద్ మ్ సంగు” మెన పుసితికయ్,
37 జో జోవయింక ఇసి మెలన్. “చెంగిల్ బీ ఉంపితొసొ
కొనొస్ మెలె, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ. 38బాటి
కిచొచ్ మెలె, ఈంజ లోకుమ్. చెంగిల్ బీ కిచొచ్ మెలె,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చ బోదల్ జల మానుస్ల్. వెరి
మొకక్ల్ కిచొచ్ మెలె, సయ్ తాన్ చ బోదల్ జల మానుస్ల్.
39జా వెరి బీ ఉంపితొసొ కొనొస్ మెలె, సయ్ తాన్. పంటొ
లాయితి పొది కెఁయఁక మెలె, ఈంజ ఉగుమ్ పూరి జతి
ఆకర్ దీసి. లాయితస కొనస్ మెలె, దేముడుచి దూతల్.

40 “వెరిమొకక్ల్ క కీసి కుడవ ఆగితె గలుక జయెదె గే,
దస,ఈంజ ఉగుమ్పూరి జతిపొదిక, దసిస్ సిచచ్ తయెదె.
41జా పొదిక, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అంచ
దేముడుచి దూతల్ క తెదయిందె, చి పాపుమ్ కెరయ్ తి

వెటాక్రుమ్ చి ఎతిక్క కి, పాపుమ్ ఇండితస ఎతిక్క కి,
ఈంజ లోకుమ్ తెంతొ కడ కెర, ఎకిక్తె కుడవ కెర, 42జేఁవ్
దేముడుచి దూతల్ జోవయింక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల
దెవుల. ఒతత్ గలి జలస ఏడుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల.
43 తెదొడ్ క, పొదుద్ చి ఉజిడి కెదిద్ జతయ్ గే, దసిస్, అంక
నంపజా పునిన్మ్ జలస జోవయించొ దేముడు అబొబ్స్ చి
రాజిమ్ తె ఉజిడి జవుల. సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన.
లుంకడిల్ దనుమ్ చిటాలి

44 “పడొత్ , పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ క కిచొచ్ టాలి కెరుక
జయెదె మెలె, ఏక్ వెడయ్ తె లుంకడ తిలి దనుమ్ చి రితి
జయెదె. ఎకిక్లొ జా దనుమ్ చజ కెర, అనెన్ లుంకడ కెర,
జా దొరుక్ జలి మెన, సంతోసుమ్ తెన్ గెచచ్, జోక కలుగు
జలిసి ఎతిక్ విక గెల కెర,జా దనుమ్ రోవిలి వెడ గెనెదె.
చెంగిలిముతయ్ల్ క చజ గెనొల్సొచిటాలి

45 “అనెన్, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితిసి చెంగిలి
ముతయ్ల్ గెన్ తొసావుకరి కెరిల్స్ చి రితిజతయ్. 46జోఒగగ్ర్
విలువచి ముతయ్ల్ ఏక్ చజ కెర, గెచచ్, జోక కలుగు జలిసి
ఎతిక్ విక గెల కెర,జాముతయ్ల్ గెనెదె.
సముదుమ్ తె గలిత్ వలచిటాలి

47 “అనెన్, పరలోకుమ్రాజిమ్ తె బెదయ్ తిసి కీసిమెలె,
సముదుమ్ తె గలిలి రగరగాల్ చ మొసస్ దెరి వలచి రితి
జతయ్. 48 జా బెరిలె పొది మానుస్ల్ జేఁక ఒడుడ్ తె కడ
కెర, వెస కెర, చెంగిలచ తిరితె బెరవ కెర, గరచ్ బయిలె
వెంట గెలుల. 49 దసిస్, ఈంజ ఉగుమ్ పూరి జతి ఆకర్
దీసికఅమ్ చదేముడుచి దూతల్జాకెర, నంపజాపునిన్మ్
జలసక ఏక్ తె, నంపనెంజిల్ రిసొగార్జలసక వేరతె కుడవ
తా, 50జేఁవ్ నంపనెంజిలసక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల దెవుల.
ఒతత్ గలి జలస ఏడుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల.

51 “ఈంజ ఎతిక్చి అరుద్ మ్ కెరనల్దు గే నాయ్?” మెన
యేసు జేఁవ్ సిసుస్ల్ క పుసిలన్, చి “అమ్ క అరుద్ మ్”
మెల. 52జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసుజోవయింక “జలె,
కేన్ జలెకు మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ తె బెదితి
రిసొ కో సిసుస్ల్ జా జవుల గే,జోఏక్ గెర్ చొ ఎజొమాని కీసి
జోచి దనదానుయ్మ్ తెంతొనొవపోరన్ సామనుల్ వెంటవాడిక
కెరెదె గే, దసిస్ అసెస్.”
యేసు సొంతమానుస్ల్ జోచి అదికారుమ్ నే చినిలిసి
(మారుక్ 6:1-6; లూకా 4:16-30)

53యేసు ఈంజేఁవ్ టాలివొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , ఒతత్
తెంతొ బార్ జా ఉటట్ గెచచ్, 54 జోచి సొంత గఁవివ్ పాఁవ
కెర, జోవయించ సబ గెరలె బోదన కెరుక దెరొల్ . జో కెరిల్
బోదన సూన ఆచారిమ్ జా, “ఈంజ గాయ్నుమ్ చి, ఈంజొ
కెర కమొచి కెరి సెకి ఇనెన్క కేనె తెంతొ అయ్ లి? 55ఈంజొ
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మాములుమ్, ఈంజ గఁవివ్చొ దార్ చ కామ్ కెరొసొచొ
పుతుత్ సి గెద? ఇనెన్చి అయయ్స్ చి నావ్ మరియ గెద?
అనెన్, యాకోబు, సీమోను అనెన్ యూదా జోచ బావుడిస్వొ
జవుల గెద? 56ఇనెన్చ బేనిస్వొ ఎతిక్జిన్ అమ్ చి తెన్ అసిత్
గెద? దసిస్ జలె, ఇనెన్క ఈంజ గాయ్నుమ్ ఎతిక్ కేనె తెంతొ
అయ్ లి?” మెన లటట్బనల్, 57యేసుచి రిసొ అనామ్నుమ్
జా గెల. జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక, “కేన్
జవుస్ మానుస్ దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ జలె, జోచి
సొంత దేసిమ్ చ మానుస్ల్ సొంత గెర్ చ మానుస్ల్ జోక
గవురుమ్ దెకిత్ నాయ్” మెన జోవయించి అనామ్నుమ్ చి
రిసొ సంగిలన్. 58 జలె, జా గఁవివ్చ మానుస్ల్ చి
అనామ్నుమ్ చి రిసొ, యేసు ఒతత్ వెలొల్ కమొ ఒగగ్ర్ కెరె
నాయ్.

14
హేరోదు రానొయేసుచి రిసొ బిలిసి
(మారుక్ 6:14-29; లూకా 9:7-9)

1 జా సమయుమ్ తె, హేరోదు మెలొ జా గలిలయ
పాంతుమ్ చొ అదికారి, యేసు కెర కమొచి రిసొ సూన తా,
2 బియఁ కెర, జోచి గొతిత్ సుదల్ క బుకారా కెర, జోవయింక,
“ఈంజొయేసు, జోబాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుమొర
గెచచ్ అనెన్ జిఁయ అసెస్. జాచి రిసొ, ఇస వెలొల్ కమొ కెరుక
జోక సెకి అసెస్”మెనఉచర సంగిలన్.

3-4 కిచొచ్క జో అదికారి దసిస్ బియఁ కెర ఉచరల్న్ మెలె,
జోచొపిలిప్మెలొఅనొన్స్ చిహేరోదియమెలితేరిస్కహేరోదు
నెతికయ్,యోహానుజోక “తుయిజాకతియనుకనాయిమ్
నాయ్” మెన సంగితె తిలి రిసొ, జో అదికారి యోహానుక
దెర, బందవడ, జేల్ తె గల తిలన్. 5జోక మారుక ఉచరెల్
కి, దేముడుచి కబుర్ సంగిలొసొ, మెన పెజల్యోహానుక
ఉచరిల్ రిసొ, జోవయింక బియఁ కెర, మారుక వాయిద కెర
తిలన్.

6 జలె, హేరోదుచి జెరుమ్న్ పండుగు దీసి అయ్ లె, జోచి
హేరోదియ మెలి తేరిస్చి దువిసి విందుతె బుకారా తిలసచి
నెడిమి నచితికయ్, హేరోదు రానొ మెనిస్లన్, చి 7 జో
ఒటుట్ గలన, “తుయి కిచొచ్ నఙిలె కి దెయిందె.” మెన
జాక సంగిలన్. 8 జా నాడిచి అయయ్సి సంగితికయ్,
బెరల్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్ జా దువిసి, “బాపిత్సుమ్ దెతొ
యోహానుచిబోడి, గండ కెరవపలెరుమ్ తెగల,అంక ఇతత్ల్
ఆన దె”మెనరానొక సంగిలి. 9ఈంజ కోడు సూన దుకుమ్
జలెకి, హేరోదు జేఁవ్ బుకారల్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్ ఒటుట్ గల
తిలి రిసొ, జా సంగిలిసి దెంక మెన ఒపప్న తిలొ, చి
10 జమానుల్ క తెదవ కెర, “జేల్ తె యోహానుచి బోడి కండ
కెరదా”మెలొ. 11జోజమాను,దసిస్ కెర,యోహానుచిబోడి
పలెరుమ్ తె గల ఆన నాడిక దెతికయ్, జానాడి అయయ్స్ క
నా దిలి.

12యోహానుచ సిసుస్ల్ జోమొరిల్స్ చి సూన కెర,జా కెర,
పీనుమ్ఉకుక్ల దెర గెచచ్ రోవ గెల, అనెన్యేసుతెజా కెర,
జోక సంగిల.
పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
(మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-17; యోహా 6:1-

14)
13యోహానుక జరుగ్ జలిసియేసు సూన కెర, దోనితె వెగ

కెర, మానుస్ల్ నెంజిలి టాన్ తె గెచుచ్క మెన సముదుమ్
జీన, ఉటట్ గెలన్. యేసు ములిలి ఏక్ తిల జనాబ్ ‘జో
ఒతత్ల్ తొ గెతయ్’మెన సూన కెర, పటన్ల్ తె గఁవివ్లె తెంతొ
బార్ జా, ఇండ కెర, జోచి పటిట్ గెల. 14యేసు జా ఒడుడ్ తె
పాఁవ కెర,ఒతత్ బెరతిలపటిట్ అయ్ లపెజల్ఎతిక్క దెక కెర,
జోవయించి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా, జోవయింతె జబుబ్ల్
తిలమానుస్ల్ ఎతిక్క చెంగిల్ కెరల్న్.

15 సాంజ్ జతికయ్, యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర,
“ఈంజ డొంగుర్ దేసిమ్ గెద, పొదుద్ గెలి రిసొ, అనిన్మ్
సామన్ గెనన్ తి రిసొ, ఈంజేఁవ్ పెజల్ క గఁవివ్లె తెదవు”
మెన సంగిల. 16 యేసు జోవయింక, “జేఁవ్ గెచుచ్క
నాయ్. తుమి జోవయింక కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్ దాస”
మెన సంగిలన్. 17 జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోక, “అమ్ చితె పాఁచ్
పోడియొ,చిదొనిన్మొసస్పిటట్వ,అనెన్ కిచొచ్నాయ్”మెన,
యేసుక సంగిల. 18యేసు, “దసిస్ జలె, జా తిలి సామన్
అంచితెఆనదా”మెన,సిసుస్ల్ క సంగ కెర, 19పెజల్ క దెక,
“తుమ్ ఎతిక్జిన్ వెస” మెన సంగ, జా చివవ్ర్ చి బుఁయెయ్
వెసడ కెర, జేఁవ్ పాఁచ్ పోడియొ చి దొనిన్ మొసస్ దెరన,
ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, “ఈంజ అనిన్మ్ తుయి దిలది”మెన
దేముడు అబొబ్స్ క జొకర కెర, జేఁవ్ పోడియొమోడ కెర,
జోచ సిసుస్ల్ క దెతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ పెజల్ క వంట దిల.

20 జేఁవ్ బెర తిల పెజల్ ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ ల.
కయ్ లి పడొత్ , సేంసిల గండల్ బార గంపల్ తె బెరు సిసుస్ల్
గుడిడ్ల. 21 తేర్ బోదల్ బాలబోదల్ క ములెత్, అనిన్మ్ కతత్స
పాసిపాసిపాఁచ్ వెయిల్ జిన్మునుస్బోదల్ జల.

యేసు సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండిలిసి
(మారుక్ 6:45-52;యోహా 6:16-21)

22జాఎతిక్జరుగ్ జలిపడొత్ , “పెజల్ కఅఁవివ్ తెదయిందె.
తూమ్ దోనితె వెగ, అంచి కంట అగెగ్ ఒతత్ల్ తొచి గటుట్ తె
గెచచ్” మెన, సిసుస్ల్ క యేసు బలవంతుమ్ కెరొల్ . 23 పడొత్ ,
జో జేఁవ్ పెజల్ క తెదవ దా కెర, పారద్న కెరి రిసొ, మెటట్య్
ఎకిక్లొయివెగ గెలన్.
సాంజ్ జతికయ్, యేసు ఎకిక్లొయి ఒతత్ తిలన్.

24 సిసుస్ల్ తిలి జా దోని మాతుమ్, ఒడుడ్ తెంతొ దూరి
గెతికయ్, వాదు కెర పెలయ్ తె తతికయ్, కెరట్ల్ జా దోనితె
పెటిట్ జసెత్ తిల. 25 అందరె, పాసి పాసి కుకుడొ వాంసెనె,
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యేసు జా సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండ జా, జేఁవ్ సిసుస్ల్
తిలిస్ తెజెతెతిలన్. 26జోసముదుమ్ చిఉపిప్రి ఇండిలిసి
జోచ సిసుస్ల్ దెక కెర, బమమ్ జా బియఁ గెచచ్, “డుంబొ!”
మెనబియఁ కెర కేకుల్ గలిత్కయ్, 27యేసుబేగి, “దయిరిమ్
ఆనన. బియఁ నాయ్. ఆఁవివ్ జెతసి”మెన సంగిలన్.

28యేసు “ఆఁవివ్ జెతసి” మెన సంగితికయ్, పేతురు
జోక కేక్ గల, “పబూ, తుయి జలె, ఆఁవ్ కి పానిచి ఉపిప్రి
ఇండ తుచితె జెతి రితి అంక సెలవ్ దే” మెన సంగిలన్
29యేసుజోక “జే!” మెంతికయ్, పేతురు దోని తెంతొఉత
కెర, యేసుతె గెతి రిసొ పానిచి ఉపిప్రి ఇండ కెర, సగుమ్
దూరి గెలన్. 30 గని, వాదుక దెక కెర, బియఁ కెర, డుంబ
గెచెచ్ తా, “పబూ, పబూ, అంక రచిచ్ంచుప కెరు!” మెన,
కేక్ గలన్. 31యేసు బేగి ఆతు చంప కెర, పేతురుచి ఆతు
దెరన, “తొకిక్ నముకుమ్ చొ, తుయి కిచొచ్క అనామ్నుమ్
జలది?” మెన పేతురుక సంగిలన్. 32తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల
దోనితెవెగిల,చివాదుముల దిలి. 33దసిస్ జరుగ్ జలి రిసొ,
దోనితె తిలసయేసుక జొకర, “తుయి నిజుమి దేముడుచొ
పుతుత్ సి” నేన,జోచి గవురుమ్ చిన సంగిల.
గెనేన్సరెతు మెలి టాన్ తె మానుస్ల్ క యేసు చెంగిల్

కెరిల్సి
(మారుక్ 6:53-56)

34జేఁవ్యేసు ఒతత్ల్ తొచిగటుట్ తెపాఁవ కెర, గెనేన్సరెతు
మెలి టాన్ తె ఉతిత్రల్. 35 ఒతత్చ పెజల్ యేసుక చిన
కెర, సుటుట్ పటుల్ గఁవివ్లె కబురుల్ తెదవ, జబుబ్ల్ తిలస
ఎతిక్జిన్ క జోతె కడ ఆనయ్ తికయ్, 36 యేసుచొ
పాలుమ్ చి అంచు జలెకు జేఁవ్ చడుక మెన బతిమాలప్ జా
సెలవ్ నఙన్ తె తిల, చి జోచొ పాలుమ్ చి అంచు చడిలస
ఎతిక్జిన్ చెంగిల్ జల.

15
అతొత్ నే దొవన్ తె కయ్ లిస్ చి రిసొ పరిసయుయ్ల్

యేసుక సంగిల
(మారుక్ 7:1-23)

1జాపొది, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ పరిసయుయ్ల్
చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స యేసుతె బెద
జా కెర, 2 “తుచ సిసుస్ల్ అతొత్ నే దొవన్ తె అనిన్మ్ కతతి.
జేఁవ్ కిచొచ్క ఇసి పాపుమ్ కెర పూరుగ్ మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
సికయ్ లి రితి కెరి నాయ్?” మెన సంగిల. 3 యేసు
జోవయింక, “తూమ్ తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ అఁవివ్ ఉచరిల్సి
కెరి ఆసక, కిచొచ్క పాపుమ్ కెర దేముడుచి ఆగన్ రితి కెరుస్
నాయ్? 4 కిచొచ్ ఆగన్చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితసిమెలె,
అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క చెంగిల్ దెక గవురుమ్ కెర”
మెన సంగిలి కోడు. అనెన్క్ కిచొచ్ మెలె, “అబొబ్స్ క జలెకు
అయయ్స్ క జలెకు కో దూసుప కెరుల గే, నే పిటెత్ మొరున్చి
సిచచ్ దెంకయ్” మెన సంగిలి కోడు. 5 తూమ్, మాతుమ్,

కిచొచ్ మెంతసు మెలె, తుమ్ అఁవివ్ ఉచరిల్ కోడు. కిచొచ్
కోడు మెలె, ‘అంచితె తుమ్ క కిచొచ్ కలుగు జతి గే, జయియ్
అమ్ చొ దేముడుక దెంక సంగ అసిస్ మెన కో అయయ్స్ క
అబొబ్స్ క సంగుల గే, జేఁవ్ దసిస్ సంగిలస అయయ్స్ క
జలెకు, అబొబ్స్ క జలెకు, అనెన్ తోడు దెంక నాయ్’, మెన,
తుమ్ సంగితసు. 6 జలె, తుమ్ దసిస్ మెన తుమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చక అఁవివ్ ఉచరిల్సి కెరుక ముకిక్మ్ మెలి రితి,
‘దేముడుక అదికారుమ్ నాయ్’ మెలి రితి జా, జో సంగిలి
ఆగన్మారుస్ప కెర అసుస్స్.

7 “తుమ్ ఉపమెనుస్చొ! యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు సంగిలి కోడు తుమ్ చితె నిజుమి నెరవెరుస్ప
జతయ్.
8 ఈంజ పెజల్ అంక జేఁవ్ చి ఒటొ తెన్ గవురుమ్ కెర

రిత కొడొ సంగిలే కి, జోవయించి పేట్ అంక
దూరి అసిత్. 9 మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్ కొడొక
‘దేముడు సంగిలస’ మెన, పెజల్ క సికడ, అంక
ఆరిక జొకరతి.

మెన తుమ్ చి రిసొచి కోడు” మెన, యేసు జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ క సంగిలన్.
మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ జయెదె గేయేసు సంగిలిసి

10 యేసు జేఁవ్ క దసిస్ సంగ కెర, పాసి తిల పెజల్ క
బుకారా కెర, జోవయింక ఇసి మెన బోదన కెరల్న్. “తుమ్
సూన అరుద్ మ్ కెరన. 11మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ మెలె,
చోండి తెడి తెంతొ గెతిసి నెంజె, గని చోండి తెంతొ బార్
జతిసి. జయియ్మానుస్క గార్ కెరిసి”మెన సంగిలన్.

12యేసు దసిస్ సంగిలి పిమమ్ట్, జోచ సిసుస్ల్ జోతె జా
కెర, “పరిసయుయ్ల్జాకోడు సూన కోపుమ్జలమెనజానిస్
గె?” మెన, యేసుక పుసిల. 13 జలె జో, “వెరి రూకుక
కీసి ఉటక్వుల గే, దసిస్, పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ దేముడు
అబొబ్ జోక కామ్ క నెంజితొ ఎతిక్మానుస్క ఉటక్య్ లి రితి
గెచచ్వ కెర గెలెదె. 14 జాకయ్, జేఁవ్ సంగితిస్ చి రిసొ
తుమ్ చింత గలన నాయ్. జేఁవ్ నంప నెంజ ఆతమ్ గుడిడ్
జా, మానుస్ల్ క వాట్ దెకడుక ఉచరిల్సి. గని గుడిడ్ సుదొ
గుడిడ్ సుదల్ క వాట్ దెకయ్ లెగిన, జో కి ఈంజొ కి గొయితె
సేడుల.” మెలన్.

15 జలె, పేతురు యేసుక, “జా టాలిచి అరుద్ మ్ అమ్ క
సంగు” మెన సంగిలన్, చి 16యేసు జోవయింక, “అపెప్
ఎద తూమ్ కి అరుద్ మ్ నెంతె అసుస్స్ గే? 17 ఈందె,
చోండి గలంతిసి కిచొచ్ జలెకి పెటిట్ గెచచ్ కెర, కామ్ క
నెంజిలెగిన, బార్ జా గెచెచ్దె, మెన తుమ్ క అరుద్ మ్ నాయ్
గె? 18 మానుస్చి చోండి తెంతొ బార్ జతి ఎతిక్ కోడు,
మాతుమ్, జోవయించి పెటిట్తె జెరమ్ కెర బార్ జతయ్. జా
కోడు లటట్బొల్ మానుస్క జయియ్ గార్ కెరెదె, 19 కిచొచ్క మెలె,
గరచ్ ఉదెద్సుమ్ లు, నరు అతయ్ల్, లంజెకమొ, చోరు కమొ,
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అబదుద్ మ్ సాచి, మానుస్ల్ క దూసుప కెరిసి, దసచ ఎతిక్,
మానుస్చి పెటిట్ తెంతొ జెయెదె. 20 దసచయ్ మానుస్క
గార్ కెరుల, గని అతొత్ నే దొవన్ తె కతిసిమానుస్క గార్ కెరె
నాయ్”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

వేర దేసిమ్ చి తేర్ బోదచి దువిస్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
21యేసుఒతత్ తెంతొబార్జాఉటట్ గెచచ్,తూరుపటున్మ్

చి సీదోను పటున్మ్ చిపాంతుమ్ తె గెతికయ్, 22ఈందె,జా
పాంతుమ్ చ కనానుచిసెకుమ్ చితేర్ బోదఎకిల్బార్జా,జోక
దసుస్ల్ జా కెర, “పబువ, దేముడు తెదయ్ లొ, దావీదు
రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ, కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
తుయి. అంచి ఉపిప్రి దయతీ. అంచి దూక బూతుమ్ దెర
అసెస్, చి ఒగగ్ర్ సెమ జతయ్”మెనయేసుక కేకుల్ గలిలి.

23 గని యేసు తుకెల్ తా, జాక ఎకిక్ కోడు కి జబాబ్
సంగె నాయ్. తెదొడి, జోచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “ఈంజ
అమ్ చి పటిట్ జా జా, కేకుల్ గలితయ్, ఇనెన్క తెదవ దేసు”
మెన,యేసుక బతిమాలప్జా సంగిల. 24యేసు, “గొవుడు
నెంజిలమెండల్ రితజాఅమ్ చి ఇసాయేలుచ పెజల్ తెయి
అంక అబొబ్ తెదయ్ లన్, గని వేర మానుస్ల్ తె నాయ్”
మెలన్. 25యేసు దసిస్ మెలె కి, జా తేర్ బోద అనెన్ పాసి
జా కెర, సెరున్ సేడ జొకర, “పబు, అంక తోడు కెరు” మెన
సంగిలి. 26యేసుజాక దెక, “*బోదల్ చిఅనిన్మ్ గుడడ్ కెర,
సూనకూనరుల్ క గల దెంక చెంగిల్ నాయ్” మెన సంగిలన్.
27జా కిచొచ్మెలిమెలె, “నిజుమి, పబు, గని సూనకూనరుల్
కి జోవయించొ ఎజొమానిచి బలల్ తెంతొ సేడిల్ ఉసొట్ వెంట
కవుల” మెన, సంగిలి. 28 జా తేర్ బోద దసిస్ జబాబ్
దెతికయ్, యేసు జాక, “అమమ్, తుయి గటిట్ఙ నంపజతసి.
తుయి కోర్ ప జలిసి తుక జరుగ్ జవుస్” మెన, జాక వరుమ్
దిలన్. చి బేగి జాచి దువిసి చెంగిల్ జలి.

29 యేసు ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెచచ్, గలిలయచి
సముదుమ్ తెచి ఒడుడ్ తెచి వటెట్ గెచచ్, ఏక్ మెటట్య్ వెగ
వెసితికయ్, 30 ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ మానుస్ల్ జోతె
సొటట్ జలసక, అతొత్ చటొట్ నెంజిలసక, గుడిడ్ జలసక, గులల్
జలసక, అనెన్ వేర బాదల్ తిలస ఎతిక్క, కడ ఆన, జోచి
పాసి వెసయ్ తికయ్, యేసు జేఁక చెంగిల్ కెరల్న్. 31 గులల్
మానుస్ల్ లటట్బిల్సి, అతొత్ చటొట్ నెంజిలస చెంగిల్ జలిసి,
సొటట్ మానుస్ల్ ఇండిలిసి, గుడిడ్ మానుస్ల్ దెకిలిసి ఒతత్
తిల మానుస్ల్ దెక కెర, ఆచారిమ్ జా, ఇసాయేల్ పెజల్ చొ
దేముడుక గవురుమ్ కెరల్.

చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
32 జేఁవ్ జనాబ్ ఎతిక్జిన్ యేసు తెన్ జా మెటట్య్

తిరతి తతికయ్, జోచి సిసుస్ల్ క యేసు పాసి బుకారా కెర,

“ఈంజేఁవ్ పెజల్ తిరతి అంచితె అసిత్. జోవయింక అనిన్మ్
కిచొచ్ కి నాయ్, చి జోవయించి ఉపిప్ర్ ఆఁవ్ కనాక్రుమ్
జతసి. జేఁవ్ నే కతె ఉటట్ గెలెగిన, వటెట్ మొకొమ్ గుంజ
సేడుక జయెదె, చి రిసొ జోవయింక చువెవ్ తెదవుక అంక
ఇసుట్ మ్ నాయ్”మెన సంగిలన్. 33సిసుస్ల్ ఆచారిమ్జా,
జోవయింక “ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్ క అనిన్మ్ దెంక మెలె,
జోవయింక సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ఈంజ బయిలెఅమ్ క
కేనెదొరుక్ జవుల?” మెనసంగిల,చి 34యేసుజోవయింక,
“జలె, తుమ్ చితె కెతిత్ పోడియొఅసిత్?” మెన పుసిలన్, చి
జేఁవ్ సిసుస్ల్ చజన కెర, “అమ్ చితె సతుత్ పోడియొ, చి
ఇదుదల్ మొసస్ దొనిన్ అసిత్” మెన సంగితికయ్, 35యేసు
పెజల్ ఎతిక్క “వెస” మెన సంగ కెర, 36 జేఁవ్ సతుత్
పోడియొచి జేఁవ్ మొసస్ నఙన, అతిత్ దెరన, ‘తుయి దా
దయకెరల్ది’మెలిరితిదేముడు అబొబ్స్ క ఉచర,పోడియొ
మోడ కెర, జోచ సిసుస్ల్ క వంట దెతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్
పెజల్ క జా ఎతిక్ వంట దిల. 37జేఁవ్ పెజల్ ఎతిక్జిన్ పేట్
బెరు కయ్ లి పడొత్ , సేంసిల గండల్ సతుత్ గంపల్ తె సిసుస్ల్
గుడడ్ బెరయ్ ల. 38 తేర్ బోదల్ బాలబోదల్ క ములెత్, చెతత్ర్
వెయిల్ జిన్ మునుస్బోదల్ కయ్ ల. 39 పడొత్ , జేఁవ్ బెర
తిల జనాబ్ క తెదవ దా కెర, దోనితె వెగ, యేసుచి సిసుస్ల్
మగదాన్మెంతిపాంతుమ్ తె ఉటట్ గెల.

16
యూదుల్ చి వెలిల్ సబతెయేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మారుక్ 8:11-13; లూకా 12:54-56)

1 తెదొడి, పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు యేసుతె జా
కెర, జోక పరిచచ్ కెరి రిసొ, “ఆనెల్, తుక పరలోకుమ్ చి
అదికారుమ్ అసెస్ మెన అమ్ చినితి రిసొ, అమ్ చి మొకెమ్
వెలిల్ కామ్ఏక్ కెరు”మెన,మోసిమ్ కజోక సంగిల. 2యేసు
జోవయింక ఏక్ టాలి సంగిలన్. “సాంజ్ జతి పొది
ఆగాసుమ్ తె మబుబ్ నెంజ పొదుద్ బగుక ఎరన లగితయ్
మెనదెకిలెగిన, ‘కలిక చెంగిల్ కెరెదె’మెనతుమ్చినితసు.
3 పడొత్ , పెందలె ఒగగ్ర్ మబుబ్ కెరెల్గిన, ‘వెలొల్ పాని పెటెదె’
మెన చినితసు గెద? జలె ఆగాసుమ్ కీసి తిలె కీసి కెరెదె
గే తుమ్ చినితసు, గని అపెప్ జరుగ్ జత కమొచి అరుద్ మ్
చినుక నెతురుస్. 4 పబుక నిదానుమ్ నెంజ లంజెబుదిద్
పాపుమ్ బుదిద్ జల తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్,
రుజుజ్ దెకయ్ త కమొక కోర్ ప జతసు. అంచి అదికారుమ్
దెకయ్ తి రిసొ, ఎకిక్ ముల కేన్ వేర కామ్ కెర దెంక నెంజె.
దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్సంగిలొయోనాకజరుగ్ జలిస్ చి
రితి జయెదె.”
పండితుల్ చి రిసొయేసు సిసుస్ల్ క జాగర సంగిలిసి
(మారుక్ 8:14-21)

* 15:26 15:26 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ ‘బోదల్’ రిత జలయూదుల్ చి రిసొ సంగితయ్.
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5 పడొత్ యేసు సిసుస్ల్ తెన్ గాడు ఒతత్ల్ తొ జీన ఒడుడ్ తె
పాఁవ కెర, “పోడియొ గట ఆనుక పఁవస్ గెలమ్” మెన
సిసుస్ల్ ఏద కెరికయ్, 6యేసు జోవయింక టాలి సంగిత్
రితి ఇసి మెలన్. “తుమ్ దెకన. పరిసయుయ్ల్ చి
సదూద్ కయుయ్ల్ చి పులయ్ తి పీట్ చి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్
తా” మెన, జోవయింక సంగిలన్. 7 జేఁవ్ ఎకిక్లొ తెన్
ఎకిక్లొ “కిచొచ్ పోడియొరిసొ సంగితయ్? అమ్పోడియొ
నేఆన్ లి రిసొయిఇసెస్ మెలన్.” మెన బమమ్ జా లటట్బనల్.

8 యేసు, మాతుమ్, జేఁవ్ ఉచరిల్సి జాన కెర, “తొకిక్
నముకుమ్ చ, తుమ్. తుమ్ చితె పోడియొ నెంజిలిస్ చి
రిసొ కిచొచ్క ఉచరన లటట్బంతసు? 9తుమ్అపెప్క అరుద్ మ్
కెరనుస్ నాయ్ గె? పాఁచ్ పోడియొ పాఁచ్ వెయిల్ జిన్ క
వంటితికయ్, కెతిత్ గంపల్ తె సేంసిలిసి బెరయ్ లదు గే?
10 సతుత్ పోడియొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ క వంటిత్ కయ్, కెతిత్
గంపల్ తె సేంసిలిసి బెరయ్ లదు గే? తుమ్ ఏద కెరుస్
నాయ్ గె? 11 జలె, ఆఁవ్ మాములుమ్ అనిన్మ్ చి రిసొ
తుమ్ క సంగుకనాయ్,మెనకిచొచ్కఅరుద్ మ్ కెరనుస్నాయ్?
పరిసయుయ్ల్ చి, సదూద్ కయుయ్ల్ చి పులయ్ తి పీట్ చి రితి
బోదనచి రిసొజాగర తెన్తా”మెనయేసు అనెన్ సంగిలన్.
12 తెదొడి ‘మాములుమ్ పులయ్ తి పీట్ చి రిసొ నాయ్,
గని సదూద్ కయుయ్లు చి పరిసయుయ్ల్ సికడిత్సిచి రిసొఅమ్ క
జాగర సంగితయ్’మెన సిసుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరనల్.

మానుస్ల్ అంక కో మెన ఉచరతి గే?
(మారుక్ 8:27-30; లూకా 9:18-21)

13యేసు సిసుస్ల్ తెన్ ఇండ గెచచ్ సరియ పిలిపిప్చి
పాంతుమ్ తె పాఁవ అయ్ లె పొది, “మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లయ్అంక,కోమెనపెజల్సంగితతి?” మెనపుసిల.
జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోక, 14 “సగుమ్ జిన్ తుక ‘బాపిత్సుమ్
దెతె తిలొ యోహాను’ మెంతతి. సగుమ్ జిన్ తుక
‘దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ ఏలీయా జయెదె’ మెంతతి.
అనెన్ సగుమ్ జిన్, యిరీమ్యా, నెంజిలె పబుచ కబురుల్
సంగిలొ అనెన్కొల్ జయెదె.” మెన, సిసుస్ల్ సంగిల.
15 యేసు జోవయింక, “జలె, తూమ్ అంక కో మెన
ఉచరసు?” మెన పుసితికయ్, 16 “తుయి ఎకిక్లొ జీవ్
తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ సి. జో తెదయ్ లొ కీసుత్ మెలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి” మెన, సీమోను పేతురు ఒపప్న
సంగిలన్. 17 యేసు జోక, “ఓ సీమోను, యోహాను
మెలొసొచొ పుతుత్ సి, తుక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
కోడు తుక కో మానుస్ సికయ్ లిసి నెంజె, గని పరలోకుమ్
తిలొ అంచొ అబొబ్యి జలొ దేముడు తుచి ఆతమ్తె ఇసి
మెనసికడఅసెస్. 18అనెన్,తుక ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,
తుక ‘పేతురు’ మెన నావ్ తిఁయ అసిస్. ‘వెలొల్ పతుత్ ర్’
మెలి అరుద్ మ్ తెన్. ఈంజ రంగిన్ పతుత్ ర్ తె అంచి సంగుమ్
బందిందె, చిమొరున్ ఆన్ త సెకివొ కి జేఁవ్ చి ఉపిప్రి జీనుక

నెతిరి. 19పరలోకుమ్ చితాలుముల్ వాడిక కెరుక మెలి రితి,
తుక అదికారుమ్ దెతసి. మెలె, బూలోకుమ్ తె కిచొచ్చి రిసొ
‘పోని’ మెనిసెత్ గే, పరలోకుమ్ తె ‘పోని’ మెనుమ్ దె. అనెన్,
కిచొచ్చి రిసొ సెలవ్ దెసెత్ గే, పరలోకుమ్ చి సెలవ్ దెమ్ దె”
మెన, యేసు పేతురుక అదికారుమ్ దిలన్. 20 తెదొడి,
“ఆఁవ్, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెయెదె’ మెన కకక్ సంగ నాయ్” మెన,
యేసు సిసుస్ల్ క గటిట్ఙ సంగిలన్.
యేసు సెమల్ సేడమొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె
(మారుక్ 8:31–9:1; లూకా 9:22-27)

21జాదీసితెంతొ, “ఆఁవ్యెరూసలేమ్పటున్మ్ తె గెచచ్
కెర, వెలిల్ సబ కెర వెలెల్ల మానుస్ల్, పూజరుల్ చి మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సతె, చి అతిత్ ఒగగ్ర్ సెమల్
సేడ మొరుక అసెస్. గని, తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె”
మెన యేసు జోచ సిసుస్ల్ క సంగుక దెరల్న్. 22 తెదొడి,
పేతురు జోక పకక్య్ కడ నా కెర, “పబు, దేముడుచి
దయక తుక జా పిటట్వుసు! దసిస్చి తుక కెఁయయ్ఁక కి జరుగ్
జవుస్ నాయ్” మెన, యేసుక గోల కెరల్న్. 23 పేతురు
దసిస్ సంగితికయ్, యేసు పసల్ కెర, జోక దెక, “సయ్ తాన్,
అంచి పడొత్ గో! అంచి తిలి కామ్ క తుయి అడుడ్ అసిస్స్.
దేముడుచి పచెచ్నచి బుదిద్ ఉచరల్ది నాయ్, గని మానుస్ల్
ఉచరి రగుమ్ ఉచరల్ది”మెన, పేతురుక సంగిలన్.
నంపజలస నిదానుమ్ తెన్ అంచి పటిట్ బులుక అసెస్

24 యేసు పేతురుక దసిస్ సంగ కెర, సిసుస్ల్ ఎతిక్క,
“కో నంపజా, అంచి పటిట్ బులుక ఉచరుల గే, జోచి సొంత
ఇసుట్ మ్ ఎతిక్ ముల దా, జోచి సొంత సిలువ వయనిల్ రితి
జా, అంచి పటిట్ బులుక అసెస్. 25 కిచొచ్క మెలె, జోచి
సొంత పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరన తంక, కో కోర్ ప జవుల
గే, జోచి పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె. గని, అంచి రిసొ కో
జోచిపానుమ్ దెతి రితి ఎకిక్మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండుల గే,
జోచిపానుమ్రచిచ్ంచుపజాజోకదొరుక్ జయెదె. 26ఈంజ
లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కేన్ మానుస్ జవుస్ కలుగు కెరన,
జోచి సొంత పానుమ్ పాడ్ కెరనెల్గిన, జోక కిచొచ్ లాబుమ్?
కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్. అనెన్, కేన్ మానుస్చి ఆతమ్ పాడ్
జలెగిన, జోచి పానుమ్ దేముడు తెన్ అనెన్ బెదవంతి రితి
కిచొచ్ దిలె సరిపుచుప జయెదె గే?

27 “కిచొచ్క ఈంజ ఎతిక్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, పడొత్ క
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ, అంచ దూతల్ తెన్,
కచితుమ్ అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడి తెన్, అనెన్ జెంక అసెస్. ఎతిక్ మానుస్ ఇండిలి
కొలిద్ జోక సిచచ్ గే బవుమానుమ్ గే దెయిందె. 28 అనెన్,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఇనెన్ టీఁవొ
జా తిలసతె సగుమ్ జిన్ నే మొరె అగెగ్, ఆఁవ్ మానుస్
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జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అంచి రాజిమ్ చి అదికారుమ్ తెన్
డీసిత్సి దెకుల”మెనయేసు సంగిలన్.

17
సిసుస్ల్ చి మొకెమ్ యేసు పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జా

మారుస్ప జలిసి
(మారుక్ 9:2-13; లూకా 9:28-36)

1 అనెన్ సొవువ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , యేసు పేతురుక,
యాకోబుక చి యాకోబుచొ బావొస్ జలొ యోహానుక పటిట్
కడ దెరన, డోంక్ తిలి ఏక్ మెటట్య్ వెగ కెర, 2జోవయించి
మొకెమ్ జోచి రూపుమ్ మారుస్ప జా, జోచి మొకొమ్ పొదుద్
రితి తలుక్న ఉజిడ్ జలి, చి జోచ పాలల్ ఉజిడ్ రితి చోక్
డీసిల.

3 పడొత్ , ఈందె, పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచి కబురుల్ సంగిత
మోసే చి ఏలీయాదొగులయేసు తెన్ లటట్బెత్ తా. జేఁవ్ తీగల్
సిసుస్ల్ క డీసన్ సేడల్. 4 జేఁవ్ దొగుల పూరుగ్ మ్ చ యేసు
తెన్ లటట్బెత్ తతికయ్, పేతురు యేసుక, “పబు, అమ్ ఇనెన్
తంక చెంగిలి. తుక ఇసుట్ మ్ తిలె, ఏక్ తుక, ఏక్ మోసేక,
ఏక్ ఏలీయాక, మొతుత్ మ్ తినిన్ కుడియల్ బందిందె” మెన
సంగిలన్.

5 పేతురు దసిస్ సంగితె తతికయ్, ఈందె, ఉజిడ్ తిలి
ఏక్ మబుబ్ జోవయింక డంకి జలన్, చి “ఈందె, ఈంజొ
అంచొ పేమ తిలొ సొంత పుతుత్ . ఇనెన్చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్. ఇనెన్చి కోడు తుమ్ సూన” మెన, జా
మబుబ్ తెంతొ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్. 6 సిసుస్ల్ ఈంజ
కోడు సూన పుడొజ్ సేడ ఒగగ్ర్ బియఁ గెల. 7 గని యేసు
జోవయించి పాసి జా కెర, జోవయింక చడ, “ఉటట్ . బియఁ
నాయ్” మెన సంగిలన్. 8 జేఁవ్ సిసుస్ల్ అంకివొ ఉగుడ
దెకిలె,యేసు ఎకిక్లొయిడీసిలన్, అనెన్ కకక్ దెకిత్ నాయ్.

మొర గెలె అనెన్ జీవ్ జతిస్ చి రిసొ యేసు అనెన్
సంగిలిసి

9 యేసుచి సిసుస్ల్ జా మెటట్య్ తెంతొ ఉత జెతె
తతికయ్, “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ మొర
గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జతె ఎద, ఈంజ తుమ్ క డీసిలిస్ చి రిసొ
తుమ్కకక్ సంగనాయ్”మెనయేసుజోవయింకసంగిలన్.

10తెదొడి జోచ సిసుస్ల్, “కీసుత్ మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
నే జెతె అగెగ్ ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ జెంక అసెస్, మెనమోసే
తెన్దేముడుదిలిఆగన్ల్సికడత్స కిచొచ్కసంగితతి?” మెన,
యేసుకపుసిల. 11జోజోవయింక, “ ‘ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ
జా కెర ఎతిక్ తెయార్ కెరుక అసెస్’మెనపూరుగ్ మ్ దేముడు
సంగిలి కోడు నిజుమి, 12 గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి

మెలె,ఈంజొ ఏలీయాఅగెగ్యి అయ్ లన్. అయ్ లె కి, జేఁవ్
జోక చినితి నాయ్, చి జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి
జేఁవ్ జోక కెరల్. ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కి
జోవయింతె దస సెమల్ సేడిందె” మెన యేసు సంగిలన్.
13జో బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచి రిసొయి ఏలీయా
పూరుగ్ మ్ చొ రితొసొ మెన యేసు సంగిలన్, మెన సిసుస్ల్
అరుద్ మ్ కెరనల్.

మోరచ్ సేడెత్ తిలొ బూతుమ్ దెరొల్ నాడుకయేసు చెంగిల్
కెరిల్సి

(మారుక్ 9:14-29; లూకా 9:37-43)
14యేసుచిసిసుస్ల్జామెటట్య్తెంతొఉతజాకెర,ఒతత్

బెరిల్ జనాబ్ తెపాఁవితికయ్, ఎకిక్లొయేసుతెజా కెర, సెరున్
సేడ జొకర, 15 “బాబు, అంచొ పుతుత్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్
తీ. జో మోరచ్ జబుబ్ తెన్ ఒగగ్ర్ బాద సేడెత్ తతత్య్. జో
కెఁయఁక తెఁయఁక ఆగితెనెంజిలె గడెడ్ సేడుక అసెస్. 16తుచ
సిసుస్ల్ తె జోక కడ ఆనల్య్, గని జోక చెంగిల్ కెరుక జేఁవ్
నెతిరల్” మెన సంగిలన్. 17యేసు, “నముకుమ్ నెంజిలి
వెరి బుదిద్చి కాలుమ్ చ, తుమ్. తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ కెతిత్
దీసల్ తంక? కెతిత్ దీసల్ తుమ్ క ఆఁవ్ ఓరుస్ప జంక? అలెల్,
జో నాడుక అంచితె కడ ఆన” మెన, సంగిలన్. 18 జో
నాడుక కడ ఆన్ తికయ్, యేసు జోక దెరిల్ బూతుమ్ క గోల
కెరికయ్, జా బూతుమ్ జోక ముల దా, ఉటట్ గెలన్. గెలి
వెంటనె,జోనాడు చెంగిల్ జలన్.

19 పడొత్ , అనెన్ కో నెంతె, యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర,
“ఆమ్ కిచొచ్క జా బూతుమ్ క ఉదడుక నెతిరల్మ్?” మెన
పుసిల, 20 చి యేసు జోవయింక, “తుమ్ తొకిక్ నంపతిలి
రిసొ, తుమ్ క సొరుస్గిడడ్చి ఎదిలి నముకుమ్ తిలెగిన,
ఈంజ మెటట్క జవుస్ దెక ‘ఇనెన్ తెంతొ ముల దా, ఒతత్ల్ తొ
గో’ మెలె బేగి గెచెచ్దె. తుమ్ కిచొచ్ నంపజలెకి, జయియ్
జెయిమ్ జయెదె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి
21 *గని ఎకిక్ చువెవ్ తా పారద్న కెరెల్కయ్ ఇసిచిక ఉదడుక
జయెదె.”,మెనయేసు సంగిలన్.

22 పడొత్ , జేఁవ్ గలిలయ పాంతుమ్ తె బెద బులెత్
తతికయ్. యేసు సిసుస్ల్ క దెక, “ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక మానుస్ల్ చి అతిత్ విరోదుమ్ సుదల్
దెర దెవుల, 23 చి అంక జేఁవ్ మారుల. మారెల్ కి, తిరత్ క
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె” మెన, యేసు అనెన్ సంగిలి రిసొ,
సిసుస్ల్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జల.

దెంక తిలి పనున్చి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 9:30-32; లూకా 9:43-45)

* 17:21 17:21 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె 21 కోడు తయెనాయ్. † 17:24 17:24 ‘పనున్’ మెలె, సిసుట్ చి రితి జయెదె.
ఈంజ పనున్ జలె, విసెస్క్ వెరుస్ల్ చి జలి తెంతొ ఎతిక్యూదుడు వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుచి గుడిచి రిసొ చెతత్ర్ వెండుల్ దెంక తిలిసి.



మతత్యి 17:24 25 మతత్యి 18:17

24 యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె పాఁవిలి పొది,
దేముడుచి గుడితె దెతి చెతత్ర్ వెండుల్ చి †పనున్ నఙితస
పేతురుతె జా కెర, “తుమ్ క బోదన కెరొసొ ఈంజ చెతత్ర్
వెండుల్ చి పనున్ దెయెదె గే నాయ్?” మెన పుసిల, చి
“దెయెదె”మెలన్.

25 జో పేతురు గెరి జా కెర, నే లటట్బెత్ అగెగ్, యేసు జా
సంగతి జానిల్ రిసొ, “ఓ సీమోను, తుయి కిచొచ్ ఉచరసి?
ఈంజ లోకుమ్ చ రానలు కచితె పనున్ నఙుల? సొంత
పుతత్రుస్ల్ తె గే, వేరమానుస్ల్ తె గె?” మెనపుసిలన్, 26చి
పేతురు “వేర మానుస్ల్ తె” మెంతికయ్, యేసు, “దసిస్
జలె, పుతత్రుస్ల్ తె సంగుక నాయ్. 27 గని, దేముడుచి
గుడిక ఈంజ పనున్ నఙితసక అనామ్నుమ్ నే కెరి రిసొ,
తుయి సముదుమ్ తె గెచచ్, గాలుమ్ గలు. తొలితొ దెరున్
సేడొత్ మొసొస్క దెర, జో మొసొస్చి చోండి చిర దెకిలె, ఒతత్
ఏక్ అటుట్ వెండుల్ చి విలువచి కాసు డీసెదె. జా దెర జా కెర,
తుచి రిసొ కి అంచి రిసొ కి జోవయింక దేసు”మెన,యేసు
పేతురుక సంగిలన్.

18
పరలోకుమ్ తె కో వెలొల్ జయెదె గే
(మారుక్ 9:33-37; లూకా 9:46-48)

1 జా పొదుల్ తె, యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర,
“పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కో వెలొల్ జయెదె?” మెన
పుసితికయ్, 2జో ఏక్ బాలబోదక జోచి పాసి బుకారా కెర,
జోవయించి నెడిమి టీఁవొ కెర, 3 ఇసి మెలన్. “తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్సంగితసిమెలె,తుమ్బుదిద్ మారుస్ప
కెరనబాలబోదల్రితగవురుమ్నేఉచరంతిరితిజలెకయ్,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుక తెరితె, జయె నాయ్.
4 జాకయ్, ఈంజొ బోదచి రితి కో దాక్ కెరన తయెదె గే,
జొయియ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె వెలొల్ జయెదె. 5 అనెన్
*ఇస బాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు, కో †అంచి నావ్
తెన్ మరియాద కెరుల గే, అంకయి మరియాద కెరిల్ రితి
జవుల. 6గనిఅంక నంపజల ఇసబాలబోదల్జల రితసతె
ఎకిక్లొక కి, కో ‡పాపుమ్ కెరవుల గే, జోవయించి టొటయ్
తిరేవ్లి రితొ వెలొల్ పతుత్ రు ఒడొవ దా, జోక సముదుమ్ తె
బుడడ్వ గెలుక చెంగిలి.

7 “అయొయ్! §పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ చి రిసొ ఈంజ
లోకుమ్ క కసుట్ మ్! *పాపుమ్కెరయ్ తిసికచితుమ్జెయెదె,
గని కచి అతిత్ దస అలల్ర్ జవుల గే, 8 అయొయ్! జాచి

రిసొ,తుమ్ చితెఎకిక్లొచొఆతు జలెకు,చాటుజలెకు,జోక
†పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జోచి ఆతు జవుస్, జోచి చాటు
జవుస్, కండ గెల వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె,
దొనిన్ అతొత్ దొనిన్ చటొట్ తెన్ కెఁయఁక నే విజితి ఆగితె గలి
జతి కంట, ఆతు జలెకు,చాటు జలెకు నెంజ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె బెదుక తుమ్ క చెంగిలి. 9 అనెన్, తుమ్ చితె
ఎకిక్లొచి అంకి జవుస్ తుమ్ క ‡పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన,
అనెన్ జా అంకి జోతె తెంతొ కడ వెంట గెలి రితి జవుస్.
కిచొచ్క మెలె, దొనిన్ అంకివొ తెన్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి
జతి కంట, ఎకిక్ అంకి తెన్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుక
తుమ్ క చెంగిలి.
నంపజతసక దేముడు విలువ దెకితిసి

10 “ఈంజేఁవ్ బాలబోదల్ రితసతె ఎకిక్లొక కి
నిసాక్రుమ్ నే దెకితి రితి దెకన. కిచొచ్క మెలె, ఇనెన్క
రకిత దూతల్ కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్ తిలొఅబొబ్చి
మొకొమ్ దెకితె తవుల మెన ఆఁవ్ తుమ్ క కచితుమ్
సంగితసి. 11 §కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ కిచొచ్క అయ్ లయ్, మెలె, జోవయించి ఆతమ్క
నెస గెలమానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక అయ్ లయ్.
నెస గెలిమెండపిలల్చి రిసొచిటాలి

12 “అలెల్, తుమ్ కిచొచ్ ఉచరసు? ఏక్మానుస్క పుంజెక్
మెండల్ తిలె, జోవయింతె ఎకిక్ పిటట్ తిలెగిన, ఏక్ తకు
పుంజెక్ మెండల్ క ఒతత్ డొంగె ముల దా కెర, జా పిటట్ గెచచ్
తిలి మెండక చజుక గెచెచ్ నాయ్ గె? 13 అనెన్ జేఁవ్ కెఁయ
నే నాసిల ఏక్ తకు పుంజెక్ మెండల్ చి రిసొ సంతోసుమ్
జతి కంట, ఈంజ* నాస గెలి మెండక చజిలె, డీసిలె,
జో గొవుడు ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జయెదె మెన, తుమ్ క
కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి. 14 దసిస్ కి, ఈంజేఁవ్ బోదల్
ఎకిక్లొ కి నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్స్ క
ఇసుట్ మ్ నాయ్.

15 “తుమ్ చితె బావొ ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ పాపుమ్ కెర
తిలెగిన, జోజాపాపుమ్ నే కెరొల్సొ పాపుమ్ కెరొల్సొతె గెచచ్
కెర, అనెన్ కో నెంతె,జో కెరిల్ పాపుమ్జోకయ్ సంగుక అసెస్.
జో పాపుమ్ కెరొల్సొ జా కోడు సూనెల్గిన, నిజుమి, పాపుమ్
కెరల్య్ మెన, ఒపప్న సంగిలెగిన, జోక అనెన్ బెదవన తసెత్.
16 గని, జో నే సూనెల్గిన, జా తగుచి రిసొ తుమ్ లటట్బిత్స్ చి
రిసొ దొగుల తీగల్ సాచి జతి రితి, అనెన్కొల్ క గే అనెన్ దొగులక
గే కడన, జో పాపుమ్ కెరొల్సొతె గెచచ్, సంగ. 17జో తీగల్చి

* 18:5 18:5 ఇసబాలబోదల్ తెమెలె,బాలబోదల్ కయ్ ఇసిమెనుక జయెదె, నెంజిలె నంపజాబాలబోదల్ రితజాదాక్ కెరనల్సక కి ఇసిమెనుక జయెదె. దొనిన్
అరద్ల్ కి కెరనుక జయెదె. † 18:5 18:5 నెంజిలె 5. మొతుత్ మ్: అనెన్ జో అంక నంపజలి రిసొ, ఇస బాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు కో మరియాద కెరెదె గే,
అంకయ్మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె. ‡ 18:6 18:6 నెంజిలె జోవయించి నముకుమ్ పిటట్వుల గే, § 18:7 18:7 నెంజిలె, ‘నముకుమ్ పిటట్య్ తిస్ చి
రిసొ’. * 18:7 18:7 నెంజిలె ‘నముకుమ్ పిటట్య్ తిసి’. † 18:8 18:8పాపుమ్…రిసొ, నెంజిలె ‘నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన, జా దీసి తెంతొ
అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొ’ చి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. ‡ 18:9 18:9పాపుమ్…రిసొ, నెంజిలె ‘నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి
జలెగిన, జో దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొ’ చి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. § 18:11 18:11 గీకు బాస తెన్ ఈంజ
ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 11 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. * 18:13 18:13 పిట గెలి
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కోడు నే సూనెల్గిన, అంక నంపజలస మొతుత్ మ్ బెద సబ
కెరిస్ తె జా తగు సూనవ. జో జా సంగుమ్ సబ కెరిల్స్ చి
కోడు కి నే సూనెల్గిన,జోకతుమ్ చితెనేబెదవంతె,బార్ కెర,
దసిస్,యూదుల్ నెంజిలసక కి సిసుత్ నఙితసక కియూదుల్
కీసి బెదవంతి నాయ్ గే, దసిస్ దెక సిచచ్ కెర. 18 తుమ్
నంపజలస బెద ఈంజ లోకుమ్ తె సబ కెర కిచొచ్ రుజుజ్
సంగితె గే, జాకయ్ పరలోకుమ్ తిలి అమ్ చి అదికారుమ్
దెతసుమ్,మెన నిజుమితుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

19 “పడొత్ , తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ తె తుమ్ చితె కో కో, ఎకిక్ దొగులయి జలెకి,
మెనుస్తె ఎకిక్ రితి ఉచర, కిచొచ్చి రిసొ పారద్న కెరె గే,
పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ అబొబ్ తుమ్ చి రిసొ జాక జరుగ్
కెరెదె. 20 కిచొచ్క మెలె, దొగుల తీగల్ అంచి నావ్ తెన్ కేనె
ఎకిక్తె తవుల గే, ఒతత్ జోవయించినెడిమిఆఁవ్ తయిందె”
మెన,యేసు సంగిలన్.
మానుస్ల్ క కెతిత్ సుటుల్ చెమించుప కెరుక గే

21 తెదొడి పేతురు పురె జా కెర, యేసుక, “పబు, కేన్
జవుస్ బావొ అంక కెతిత్ సుటుల్ పాపుమ్ కెరిసి, ఆఁవ్ జోక
చెమించుప కెరుక? సతుత్ సుటుల్ ఎద గే?” మెన, పుసిలన్.
22యేసు జోక, “సతుత్ సుటుల్ నాయ్. తిని విసొ సత సుటుల్
ఎదక.” మెలన్.
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెర

23 “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితస ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
చెమించుప కెరిస్ చి రిసొ కిచొచ్ టాలి సంగుక జయెదెమెలె,
జోచ గొతిత్ సుదల్ దెంక తిలి డబుబ్ల్ ఏక్ రానొ నఙనుక
దెరొల్ . 24 నఙనుక దెరిల్ పొది, ఈందె, జోక దెసుస్ వెయి
వెండుల్ దెంక తిలొ ఎకిక్లొక బుకారికయ్, జమానుల్ జోక జో
రానొతె కడ ఆనల్. 25జా రునుమ్ తీరుస్ప కెరుక మెన జో
మానుస్తె కిచొచ్ నెంజిలి రిసొ, జోచొ ఎజొమాని, ‘జోక కి
జోచి తేరిస్క కి, జోచ బోదల్ క కి, జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్
కి విక గెల కెర, రునుమ్ తీరుస్ప కెరవడ’ మెన, జమానుల్ క
సంగిలన్. 26జలె, రునుమ్ జలొజో గొతిత్ సుదొ సెరున్ సేడ,
జొకర,బాబు,అంచిఉపిప్రి దయతిఁయ,దొరత్ రకుక్. జా
రునుమ్ ఎతిక్ ఆఁవ్ తీరుస్ప కెరిందె” మెన, బతిమాలప్ జా
సంగితికయ్, 27జోరానొజోచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా, జోక
ముల కెర,జోచి రునుమ్ చెమించుప కెరల్న్.

28 “గని, జో దసిస్ బార్ జా కెర, జోచి జతచ గొతి
మానుస్ల్ తెఎకిక్లొజోకదొన్పుంజొ †వెండుల్ దెంకతిలొసొక
దసుస్ల్ జా, జోచి పీకతె దెర, ‘తుయి అంక దెంక తిలిసి
అంక దే’ మెన సంగిలన్. 29 జోచి జతచొ జో గొతిత్ సుదొ
సెరున్ సేడ,జొకరజొకర, ‘అంచిఉపిప్రి దయతిఁయదొరత్
రకుక్. తుక దా గెలిందె’ మెన, బతిమాలప్ జా సంగిలే కి,

30జోనేఒపప్న్ తె,జోఅనెన్కొల్ దెంక తిలిసిదా గెలెత్ ఎదజోక
జేల్ తె గలయ్ లన్.

31 “తెదొడి, ఈంజొ కనాక్రుమ్ నే దెకిలొ గొతిత్ సుదొచి
ఒతత్చ గొతిత్ సుదల్జాజరుగ్ జలిసి దెక కెర, ఒగగ్ర్బాదసేడ,
జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ జోచొ ఎజొమానిక సంగిల. 32తెదొడి, జో
ఎజొమాని,జోకనాక్రుమ్నెంజిలొగొతిత్ సుదొకబుకారాకెర,
జోక, ‘తుయి, గరొచ్ గొతిత్ సుదొ, తుయి అంక బతిమాలప్
జా జొకరల్ది, చి తుచి ఎదివాట్ తిలి రునుమ్ పెట గెలయ్.
33ఆఁవ్తుకచెమించుప కెరిల్ రితి,తుయితుచొజతచొగొతిత్
సుదొక చెమించుప కెరుక తిలి నాయ్ గె?’ మెన,జోక సంగ
కెర, 34జోగొతిత్ సుదొరునుమ్జలిసిఎతిక్దెతెఎద,సిచచ్ల్
కెరసతెజోజేలితంకమెనజోచొఎజొమానిసొరప్ కెరదిలన్.

35 “జలె, తుమ్ తె కో తుమ్ చొబావొ జలొ అనెన్కొల్ క పెటిట్
ఎతిక్ చెమించుప నే కెరెల్, పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ అబొబ్
కచితుమ్ జో మానుస్క సిచచ్ దెయెదె” మెన యేసు బుదిద్
సంగిలన్.

19
1యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , గలిలయ

పాంతుమ్ తెంతొ ముల దా, యూదయ పదేసిమ్ తెచి
యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొపకక్ ఉటట్ అయ్ లన్. 2ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ జోచి పటిట్ జెతికయ్, జోవయించ జబుబ్లు ఒతత్
చెంగిల్ కెరల్న్.
పెండిల్ జలస ముల ములి జతిస్ చి రిసొ యేసు

సంగిలిసి
3 పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ యేసుక పరిచచ్ కెర, తెరెల్

నింద కెరుకమెన,జోతెఅయ్ ల,అనెన్, “కేన్ చి రిసొజలెకు
మునుస్బోద జోచి తేరిస్క ములుక నాయిమ్ గె?” మెన,
పుసిల, చియేసు జోవయింక,
4 “ఈంజ లోకుమ్ జెరమ్య్ లి పొది తెంతొ, మునుస్బోద

తేర్ బోదమెన, జెరిమ్లొసొ జేఁక జెరమ్య్ లొ.
5 ఇసికయిమునుస్బోద అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల దా, జోచి

తేరిస్ తెన్ బెదతంక అసెస్,అనెన్ జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్
ఆఁగ్ జా తవులమెన జెరమ్య్ లొసొ సంగిలన్

మెన సదు కెరుస్ నాయ్ గె? 6 జలె, జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ జీవ్
జా అసిత్. జాచి రిసొ, దేముడు పెండిల్తె కకక్ జత కెరవ
తయెదె గే, కేన్ మానుస్ ములవుక జయె నాయ్.” మెన
యేసు సంగిలన్. 7 జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ యేసుక “జలె,
‘ముల దెతి పుసత్కుమ్ రెగడ్ దిలెగిన ముల దెంక జయెదె’
మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొకిచొచ్కఆడదిలన్?” మెన,సంగిల.
8యేసు జోవయింక, “తుమ్ రాడ్ జీవ్ చమానుస్ల్ చి రిసొ
‘తుమ్ చ తేరిద్వొక ముల దెంక జయెదె’ మెన మోసే సెలవ్
దిలన్, గనిమానుస్ల్ క జెరుమ్య్ లి కెరిల్ మొదొల్ తెంతొ దసిస్
తయె నాయ్. 9 ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన తుమ్ క సంగితసి మెలె,
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జా లంజె జలి రిసొ పిటట్వ, కో జలెకు జోచి తేరిస్క ముల దా
అనెన్కిల్క పెండిల్ జయెదె గే, లంజె వంసుమ్ చొజతయ్,మెన
గటిట్ఙ సంగితసి”మెన,జోవయింక సంగిలన్.

పెండిల్ నే జతిస్ చి రిసొ సిసుస్ల్ ఉచర పుసిలిసి
10 ఈంజ కోడు సూన కెర, యేసుచ సిసుస్ల్ జోక

“తెరిన్మునుస్ చి నెడిమి ఇసి తిలెగిన, పెండిల్ నే జలెగిన
చెంగిల్.” మెనయేసుక సంగిల, 11చియేసు జోవయింక,
“దేముడు జా సెకి దిలెకయ్, నెంజిలె కో కి జా కోడు ఓరుస్ప
జంక నెతిరి. 12 ఈందె, జెరుమ్న్ తెంతొ గొడుడ్ జలస
తవుల, మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ క గొడుడ్ జతి రితి కెరల్, పడొత్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి సేవ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ కెరి రిసొ,
సగుమ్ జిన్ కి గొడుడ్ రితజాతవుల. జలె, తుమ్ఉచరిల్ రితి
తంక కో తెరుల గే, దసేస్ తతుత్ .” మెన సంగిలన్.
యేసు బాలబోదల్ క చడ వరుమ్ దిలిసి

13 పడొత్ , యేసు జోవయింక చడ పారద్న కెరుక మెన,
సగుమ్ జిన్ జోవయించ బాలబోదల్ క జోతె కడ ఆనల్.
14 జలె, జేఁవ్ బోదల్ క కడ ఆనల్ మానుస్ల్ క యేసుచ
సిసుస్ల్ “పోన” మెన గోల కెరల్. గని, యేసు, “జోవయింక
అడుడ్ కెర నాయ్. బోదల్ అంచితె జెతు. కిచొచ్క మెలె,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ ఇస సుదల్ చియి” మెన, సిసుస్ల్ క
సంగిలన్. 15జేఁవ్ బోదల్ క బోడి చడ కెర ఒతత్ తెంతొ ఉటట్
గెలన్.
పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె కీసి బెదుక గేయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 10:17-31; లూకా 18:18-30)

16 పడొత్ , ఈందె, ఉబెడొ ఎకిక్లొ యేసుతె జా కెర,
“గురుబాబు, జొఒర. ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట అంక దొరుక్ జంక మెలె,
ఆఁవ్ కిచొచ్ చెంగిల్ కామ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన పుసిలన్.
17యేసు జోక, “కేన్ చెంగిల్ చి మెన కిచొచ్క అంక తుయి
పుసితసి? చెంగిల్ తిలొసొ ఎకిక్లొయి. అనెన్ కోయినాయ్.
పరలోకుమ్ తె జితి వాట కావలె మెలె, దేముడుచ ఆగన్ల్
రితికెరెతా”మెనసంగిలన్. 18జోఉబెడొ, “కేన్ కేన్ఆగన్ల్
రితి కెరుక?” మెనయేసుక పుసిలన్, చియేసు,
“నరు అతయ్ కెరు నాయ్,
లంజెకమొ కెరు నాయ్,
కిచొచ్ చోరు నాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగు నాయ్,
19అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితెతా,
అనెన్,తుకక్తుయికీసిపేమకెరంతసిగేదసిస్,వేరసుదల్ క

కి పేమ కెరె తా”
మెన సంగిలన్. 20 జో మానుస్ యేసుక, “ఇసచ ఎతిక్
ఆఁవ్ నిదానుమ్ కెర దెకన్ తసి. గని కిచొచ్గె పిటట్ అసెస్

మెన అంక అజజ్ . అనెన్ కిచొచ్ పిటట్ అసెస్?” మెన పుసిలన్,
చి యేసు జోక, “తుయి పూరి జంక ఆస తిలెగిన, గో,
చి 21 తుచి ఆసిత్ ఎతిక్ విక కెర, బీద సుదల్ క దేసు, చి
పరలోకుమ్ తె తుక ఆసిత్ కలుగు జెయెదె. అనెన్, అంచి తెన్
బెద, అంచి పటిట్ జే!” మెలన్. 22 గని, జో ఉబెడొ ఒగగ్ర్
సొమాస్రుమ్ చిరిసొ,యేసుదసిస్సంగితికయ్,దుకుమ్జా
మొకొమ్ ఇదిలిసి కెర ఉటట్ గెలన్.

సొమాస్రుల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుక కసుట్ మ్
23 తెదొడి యేసు జోచి సిసుస్ల్ క, “ఆఁవ్ తుమ్ క

కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, సొమాస్రుల్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె బెదుక కసుట్ మ్. 24 అనెన్, దస సొమాస్రుల్
దేముడుచి జా రాజిమ్ తె బెదితి కంట, సూజిబొరొ వాట్
ఒంటె గెచుచ్క సులుల్ , మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి” మెన
సంగిలన్.

25సిసుస్ల్ ఈంజ కోడు సూన కెర, ఆచారిమ్జా, “దసిస్
జలె, కో రచిచ్ంచుప జంక జయెదె?” మెన, సంగితికయ్,
26 యేసు జోవయింక దెక, “మానుస్ల్ కెరక్ నెతిత్రిల్సి,
గని ఎతిక్ జరుగ్ కెరుక కి దేముడుక సెకి అసెస్.” మెన
సంగిలన్. 27 పేతురు, “ఈందె, ఆమ్ ఎతిక్ ముల దా
తుచి పటిట్ బులితసుమ్, చి రిసొ అమ్ కయి కిచొచ్ దొరుక్
జయెదె?” మెన పుసిలన్. 28 యేసు జోవయింక ఇసి
మెలన్, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
ఈంజ లోకుమ్ క నొవర్ చెంగిల్ కెరె పొదిక, ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఎతిక్క ఏలుప కెరి రిసొ, అంచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి సింగాసనుమ్ తె వెసితె పొదిక,
అంక నంపజా తుమ్ బారజిన్, బార సిఙాసనల్ తె వెస,
ఇసాయేలుల్ చబార సెకుమ్ లుచక అంచి తెడి తుమ్తీరుప్
కెరె. 29అనెన్,అంచినావ్ చి రిసొగెరల్జలెకు,అనొన్బావొక
జలెకు, బయిబేనిక జలెకు, అబొబ్స్ క జలెకు, అయయ్స్ క
జలెకు, బోదల్ క జలెకు, బుఁయి జలెకు, జోముల తయెదె
గే, జోక దసచ పుంజెక్ వంతుల్ దొరుక్ జయెదె, అనెన్,
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తా జివుల.
30ఈంజ అగెగ్ జల మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ పడొత్ జవుల, పడొత్
జలస అగెగ్ జవుల.”

20
దాచతోటచొ ఎజొమానిచి దయచి రిసొటాలి

1 “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె మానుస్ల్ క బెదయ్ తొసొచి
దయ కీసిమెలె, ఎజొమాని ఎకిక్లొచి దయచి రితి జయెదె.
జోజోచిదాచ తోటతె కామ్ కెరవుక మెన, కూలిమానుస్ల్ క
బుకారి రిసొ, పెందలె బార్ జా కెర, 2ఏక్ దీసిచి కామ్ క ఏక్
ఒండిమెదెద్న్ చికూలి *డబుబ్ల్దెయిందె”మెన,జేఁవ్ కూలి

* 20:2 20:2 ఏక్ దీసిచి కామ్ క కూలి ఏక్ దేనారము ఇసాయేలు దేసిమ్ చదా అసిత్
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మానుస్ల్ చిమొకెమ్ ఒపప్నసంగతా,దాచతోటతెజేఁవ్కామ్
కెరి రిసొజోవయింక తెదయ్ లొ.

3 “పిమమ్ట్, పాసి పాసి నొవువ్ గంటల్ క, జో ఎజొమాని,
సంతవీది గెచచ్ కెర, కామ్ నెంజ ఆరి టీఁవొ జా తిలస్ క
సగుమ్ జిన్ ఒతత్ తిలిసి దెక కెర, 4 తూమ్ కి అంచి దాచ
తోటతె గెచచ్, కామ్ కెర, చి సరిపుచుప జతి కూలి డబుబ్ల్
తుమ్ క దెయిందె” మెన, జోవయింక సంగితికయ్, జేఁవ్
జోచి కామ్ తె గెల. 5అనెన్, పాసి పాసి బార గంటల్ మెదెద్నె
కి, తినిన్ గంటల్ క కి, జా వీదె జో ఎజొమాని గెచచ్ కెర, అనెన్
దసిస్ కెరల్న్.

6 “ఒతత్ తెంతొ, పాఁచ్ గంటల్ సంజె, జా వీదె అనెన్
గెచచ్ కెర, అనెన్ సగుమ్ జిన్ దసిస్ ఒతత్ టీఁవొ జా తతికయ్,
తుమ్ ఒండి మెదెద్నె కిచొచ్క దసిస్, కామ్ నే కెరె కిచొచ్క టీఁవొ
జా అసుస్స్?” మెన పుసితికయ్, 7 జేఁవ్, “కో అమ్ క
కూలి కెరయ్ తి నాయ్” మెన సంగిల. సంగితికయ్, జో
ఎజొమాని, “జలె, తూమ్ కి అంచి దాచ తోటతె గెచచ్ కామ్
కెర”మెన,జోవయింక కి తెదయ్ లన్.

8 “సాంజ్ జతికయ్, జో దాచ తోటచొ ఎజొమాని జోచొ
గెర్ చి డబుబ్ల్ దెకితొమానుస్క, ‘జేఁవ్ కూలి కెరల్సక బుకారా
కెర,పడొత్ అయ్ లసకతెంతొతొలితొఅయ్ లసకఎద,ఎతిక్క
ఆఁవ్ సంగిలి కూలి డబుబ్ల్ దేసు’ మెన, జోక సంగిలన్.
9 జాచి రిసొ, పాఁచ్ గంటల్ సంజె జా కెర గడియయ్
కామ్ కెరల్సక కి, ఒండి మెదెద్న్ చి ఎదిలి కూలి డబుబ్ల్
దిలన్. 10 జేఁవ్ ఆలిస్మ్ అయ్ లసక తెదిద్లి దిలి రిసొ,
జేఁవ్ అగెగ్ అయ్ లస, ‘అమ్ క ఒగగ్ర్ దెయెదె’ మెన ఉచరల్.
ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్ రితి ఒండి మెదెద్న్ చి కూలి డబుబ్ల్ దొరుక్
జలి. 11జాచి రిసొ, జేఁవ్ అగెగ్ అయ్ లస జా కూలి డబుబ్ల్
నఙన, ‘పెందలె తెంతొ సాంజ్ ఎద ఒపప్డ్ క కెదిద్ సెమ జా,
అమ్కామ్ కెరల్మ్. 12జేఁవ్ ఎకిక్ గంట కెరల్సక అమ్ చి తెన్
సమానుమ్ దిలది’ మెన గోస లటట్బ, ఎజొమానిక సంగిల.
13ఈంజొఎజొమానిజోవయింతెఎకిక్లొక, ‘నేసత్మ్†,ఆఁవ్
తుమ్ క అనాయ్యిమ్ కెరుక నాయ్. తుయి ఏక్ ఒండి
మెదెద్న్ చి కూలి డబుబ్ల్ నఙనుక ఒపప్నల్ది. 14అలెల్, తుయి
ఒపప్సిల్సి నఙన గో’మెన సంగ కెర, పడొత్ అయ్ లొఎకిక్లొక
దెకవ, జో తొలితొ అయ్ లొసొక అనెన్, ‘తుక దిలి రితి,
ఈంజొ పడొత్ అయ్ లొసొక కి దెంక అంక ఇసుట్ మ్ జలి.
15 అంచి సొంత ఆసిత్ అంచి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి వంట
దెంక నెంజె గే? అంచి సరద్క జోవయింక దరుమ్మ్ తెన్ దిలి
రిసొ తుమ్ క గోస గే?’ మెన, జో ఎజొమాని సంగిలొ మెన
యేసు సంగ కెర, 16 అనెన్, జలె, తొలితొ బెదిలస పడొత్
బెదిలస జవుల. పడొత్ బెదిలస తొలితొ బెదిలస జవుల”,
మెన సంగిలన్.

యేసు మొర అనెన్ జింక తిలిస్ చి రిసొ అనెన్క్ సుటుట్
సంగిలిసి

(మారుక్ 10:32-34; లూకా 18:31-34)
17యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన బార్

జా, ఇండ గెతెతిలిపొది,వటెట్ గెతసతెతెంతొజోచబారజిన్
సిసుస్ల్ క పాసి బుకారాన, ఇసి మెలన్. 18 “ఈందె,
యెరూసలేమ్ తె గెతసుమ్. ఒతత్ కిచొచ్ జయెదె మెలె, ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక, మానుస్ దెరెల్, వెలెల్ల
మానుస్ల్ పూజరుల్ తె చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్సతె దెరున్ సేడిందె, చి జేఁవ్ అంకమొరి సిచచ్ వయడ
కెర, 19 అంక కొంకడిత్ రిసొ, అంక కొరడ్ల్ తెన్ పెటితి రిసొ,
అంక సిలువతె టీఁవొ కెర మారి రిసొ, అమ్ చ యూదుల్
నెంజిల అదికారుల్ చి అతిత్ అంక సొరప్ కెర దెవుల. గని
తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె”మెన సంగిలన్.
అయయ్సిజాచి దొగుల పుతత్రుస్లుచి రిసొ కోర్ ప జలి

20 తెదొడి యేసుచ సిసుస్ల్ జల జెబెదయిచ దొగుల
పుతత్రుస్ల్ చి అయయ్సి, జేఁవ్ పుతత్రుస్ల్ తెన్ యేసుతె జా
కెర,సెరున్ సేడజొకర, “ఏక్వరుమ్దే”మెన,సంగితికయ్,
21 యేసు జాక, “తుయి కిచొచ్ కోర్ ప జతసి?” మెన
పుసిలన్, చి ఈంజ, “తుచి రాజిమ్ తె అంచ పుతత్రుల్
దొగుల, తుచి ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ, డెబి పకక్ ఎకిక్లొ వెస
తతి రితి ఆడ దేసు” మెన సంగిలి. 22చి యేసు, “తుమ్
కిచొచ్ పుసితసు గే, తుమ్ నేనుస్. అంచి గినన్తె బెద పితి
రితి,ఆఁవ్సేడుకతిలిదుకుమ్ తెబెదుకఓరుస్పజంకతెరుస్
గే?” మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ “అమ్ తెరుమ్ దే” మెలె.
23దసిస్ జబాబ్దెతికయ్,యేసు, “ఆఁవ్పితి గినన్చితుమ్
పిసెత్, గని అంచి ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ, అంచి డెబి పకక్
అనెన్కొల్ తుమ్ వెసుక మెన సెలవ్ దెంక అంచి అతిత్ నాయ్.
పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ దేముడు అబొబ్ కకక్ కకక్ సెలవ్
దా తయెదె గే, జెఁవివ్ ఒతత్ వెసుల.” మెలన్. 24 తెదొడి,
జేఁవ్ దొగుల బావుడుల్ ఎతిక్చి కంట వెలెల్ల మానుస్ల్ జంక
ఉచరిల్స్ చి రిసొ సేంసిల దెసుస్జిన్ సిసుస్ల్ జా ఎతిక్ సూన
కెర,జోవయించి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జల.
సిసుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి దెకుక గేయేసు సంగిలిసి

25తెదొడియేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క జోతె బుకారా
కెర, “యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్ జోవయించి తెడి తిల
వెలెల్లమానుస్ల్,సొంత గవురుమ్ ఉచరన, పెజల్ క జాడుల్
వయడిల్ రితి, జోవయింక పోటి తెన్ ఏలుప కెరతి మెన
తుమ్ జానుస్. 26 గని తుమ్ చితె దసిస్ తంక జయె నాయ్.
తుమ్ చితె కో వెలొల్ జంక ఉచరెదె గే, జొయియ్ తుమ్ చొ సేవ
కెరొసొ రితొ జా తంక. 27 తుమ్ చితె కో ముకిక్మ్ జంక
ఉచరెదెగే,జోతుమ్ చొగొతిమానుస్ రితొజాతంక. 28దసిస్,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కి మానుస్ల్ చి అతిత్
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సేవ కెరవడనుకనాయ్, గనిమానుస్ల్ క ఆఁవ్ సేవ కెరుకయ్
అయ్ లయ్. మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ క సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ తెంతొ నెతొవ గెలిత్ రిసొయి మొర అంచి పానుమ్
దెంక అసెస్చి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్” మెన
సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

దొగుల గుడిడ్ జలసకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 10:46-52; లూకా 18:35-43)

29పడొత్ , యేసుచి సిసుస్ల్ యెరికో పటున్మ్ తెంతొ బార్
జా, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెతె తిలి పొది, ఒగగ్ర్ జిన్
పెజల్ జోచి పటిట్ గెతె తిల. 30 జలె, ఈందె, వాట్ సొడి
దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్ వెస తిల. యేసు జా వాట్ జెతయ్
మెన సూనతా, “ఓయేసుపబు, దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్
తిఁయ, చెంగిల్ కెరు!” మెన, బతిమాలప్ జా కేక్ గల.

31తిల జనాబ్, జలె, “తుకెల్ తా” మెన గోల కెరెల్ కి, జేఁవ్
గుడిడ్ మానుస్ల్ అనెన్, “పబు, దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్
తిఁయ చెంగిల్ కెరు!” మెన, అగెగ్చి కంట గటిట్ఙ కేకుల్
గలిత్కయ్, 32 యేసు టీఁవొ కెర, జోవయింక బుకారా కెర,
“ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ కెరుక మెన తుమ్ ఉచరసు?” మెన
పుసిలన్. 33జేఁవ్ జోక, “అమ్ చ అంకివొ దెకితి రితి కెరు”
మెన సంగిల. 34 జేఁవ్ చి ఉపిప్ర్ యేసు కనాక్రుమ్ జా,
జోవయించ అంకివొ చడిలన్. చడిలి బేగి, జోవయించ
అంకివొ టేంట డీసిల, చి జేఁవ్ జోచి పటిట్ గెల.

21
యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచచ్ పాఁవిలిసి
(మారుక్ 11:1-11; లూకా 19:28-38; యోహా

12:12-19)
1 పడొత్ , యేసు ఇసి ఇండ జా యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి

పాసి జా కెర, *ఒలీవ మెలి మెటట్చి పాసి తిలి బేతప్గే మెలి
గఁవివ్ అయ్ లి పొది, జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక, 2 “తుమ్ చి
మొకెమ్ తిలి గఁవివ్ గెచచ్ పెస, చి బేగి, ఒతత్ బంద తిలి ఏక్
గాడెద్చి, జాచి తెన్ తిలి ఏక్ గాడెద్ పిలల్ తుమ్ క డీసుల.
జోవయింక యిప కెర, అంచితె ఉదడ ఆన. 3 కో జలెకు
తుమ్ క కిచొచ్ జలెకు సంగిలెగిన, ‘ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్
అసెస్’ మెన సంగ. సంగిలె, బేగి జోమానుస్ జేఁవ్ గాడెద్ల్ క
తెదయెదె”మెన సంగిలన్.

4పూరుగ్ మ్ దేముడు జోచి కబుర్ సంగిలొ అతిత్ సంగిలి
కోడు నెరవెరుస్ప జంక మెన,ఈంజ జరుగ్ జలి.
5 “తుమ్ చొ సేంతుమ్ తిలొ రానొ గాడెద్ పిలల్తె వెగ జెతయ్,

మెన దేముడు నిసాన †సీయోను పటున్మ్ తెచ
పెజల్ క సాటప్ కెర”

మెన, రెగిడిల్ కోడు.
6 జలె, జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్ గెచచ్, యేసు జోవయింక

సంగిలి రితి కెర, 7 జా గాడెద్క చి, జాచొ పిలల్క ఉదడ
ఆన, జోచి సిసుస్ల్ జోవయించ దుపప్టుల్ జా పిలల్చి ఉపిప్ర్
గలిత్కయ్, యేసు వెగ వెసిలన్. 8 అనెన్, ఒతత్ బెరల్
జనాబ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయించ దుపప్టుల్ వటెట్ అంతిరల్.
అనెన్ సగుమ్ జిన్ రూక్ చ మటట్ల్ రొడడ్ల్ కండ కెర వటెట్
అంతిరల్. 9అంత కెర,జోవయించిపురెతొగెతెతిలస కిపడొత్
గెతె తిలస కి, “దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ అమ్ చొ
‡రచిచ్ంచుప కెరొసొక §జొఒర, జొఒర! దేముడు పబుచి
నావ్ తెన్ జెతొసొక ఓసనన్, ఓసనన్! ఎతిక్చి కంట ఉపిప్ర్ చి
టాన్ తె తిలొసొక ఓసనన్!” మెన, కేకుల్ గలెత్ తిల.

10 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె పాఁవితికయ్,
పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్ “ఈంజొ కో?” మెన, బమమ్ జతికయ్.
11 ఒతత్ జో తెన్ అయ్ ల పెజల్ కిచొచ్ మెల మెలె,
“దేముడుచి కబుర్ఆన్ తొ, గలిలయపాంతుమ్ చినజరేతు
గఁవివ్చొ,యేసు ఈంజొ”మెన సంగిల.

దేముడుచి గుడితె సామనుల్ వికితస గటక యేసు
ఉదడిల్సి

(మారుక్ 11:15-19; లూకా 19:45-48; యోహా
2:13-22)

12 తెదొడి యేసు *దేముడుచి గుడితె పెస కెర, ఒతత్,
సామనుల్ వికితస, గెంతస ఎతిక్జిన్ క ఉదడ కెర, డబుబ్ల్
పలట్య్ తసచ, బలల్ల్ చి పారవ్ పిటట్ల్ వికితసచ, బలల్ల్
సేడవ దా.
13 “ ‘అంచి గేరు పారద్న కెరి గేరు జా అసెస్. దసిస్ తవుస్’
మెన రెగడ్ అసెస్, గని తుమ్ కీసి కెర అసుస్స్ మెలె, ఈంజ
దేముడుచి గేరుక, చోరుల్ జితొ రితొ గేరు జతి రితి తుమ్
మారుస్ప కెర అసుస్స్”మెన సంగిలన్.

14 తెదొడి, గుడిడ్ మానుస్ల్, సొటట్ మానుస్ల్ దేముడుచి
గుడితె యేసుతె అయ్ ల, చి జోవయింక చెంగిల్ కెరల్న్.
15 గని, వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స కి, యేసు కెరల్ కమొ దెక, పడొత్ , “దావీదు రానొచి

* 21:1 21:1 ఒతత్ ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ తవుల చి ఇసి నావ్ తయెదె. † 21:5 21:5 ‘సీయోను’ మెలె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క అనెన్క్ నావ్ జయెదె.
‡ 21:9 21:9 ‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన జేఁవ్ సంగిలె, ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి రాజిమ్ క ఏలుప కెర జోవయింక ఆకమించుప కెరల్స తెంతొ జోవయించ
ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన జేఁవ్ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరల్. జోచి రాజిమ్ ముకిక్మ్ క ఆతమ్ రగుమ్ చి జయెదె మెన అరుద్ మ్ కెరంతి

నాయ్. § 21:9 21:9 జోవయించి బాస తెన్ ‘జొఒర, జొఒర!’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ ‘ఓసనన్!’ మెన కేక్ గలెత్ తిల. * 21:12 21:12 అరిప్తుమ్ దెత
పిటట్ల్ గట గెనుక జలె, జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి డబుబ్ల్ దిలె నెంజె. జేఁక, జోవయించి డబుబ్ల్ పలట్వన, దేముడుచి గుడితె
కామ్ క జెతికయ్ రగుమ్ డబుబ్ల్ కయ్ పిటట్ల్ గట గెనుక, నెంజిలె డబుబ్ల్ కి దేముడుచి గుడిక దెంక జయెదె.
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సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, తుక జెయియ్,
జెయియ్!” మెన, దేముడుచి గుడితె బోదల్ యేసుక కేకుల్
గలెత్ తిలిసి దెక, కోపుమ్ జల.

16 కోపుమ్ జా, యేసుక, “ఈంజేఁవ్ సంగిలిసి తుయి
సూన్ తసి గె?” మెన పుసిల, చి యేసు జోవయింక,
“సూన్ తసి. ఈందె,
బాలబోదల్ చి కొవ్ న బోదల్ చి చోండివాట్ గవురుమ్

ఆననల్ది”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ కోడు తుమ్ కెఁయయ్ సదు
కెరుస్ నాయ్ గే? మెన, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగ కెర,
17జోవయింకములదాకెర,జాపటున్మ్ తెతెంతొబార్జా,
బేతనియ గఁవివ్ గెచచ్, ఒతత్ నిద తిలన్.
పండుల్ నే దెరొల్ రూకుక జరుగ్ జలిసి
(మారుక్ 11:12-14,20-24)

18అనెన్క్ దీసి పెందలె,యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె
అనెన్ జెతె తతికయ్, జోక చూ కెరల్న్. 19తెదొడి వాట్ సొడి
తిలొ ఏక్ †అంజూరుమ్ రూకుక దెక కెర, రూక్ చిపాసి గెలె,
జా రూక్ తె‡ అకుక్డుల్ పిటట్వ అనెన్ కిచొచ్ కి నాయ్. జాకయ్,
జో రూకుక దెక, “అపెప్ తెంతొ తుచితె కెఁయయ్ఁక కి కాయల్
దెరు నాయ్”మెన సంగిలన్, చిజా రూకు బేగి సుకక్ గెలి.
పారద్న కెరిస్ చి రిసొయేసు బోదన కెరిల్సి

20 యేసుచ సిసుస్ల్ జా జరుగ్ జలిసి దెక బమమ్ జా,
“ఈంజ రూకు కీసి జా బేగి సుకక్ గెలి గె?” మెన
లటట్బంతికయ్, 21యేసు, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసిమెలె,తుమ్నంపజాఎదిలిఅనామ్నుమ్ కి నే జతె
నంపజలెగిన, ఈంజొ చెటొట్ క జరుగ్ జలి రితి తూమ్ కి వెలొల్
కమొ కెరె. గని అనెన్, ఈంజ మెటట్క జలెకు దెక, ఉటిక్
జా, సముదుమ్ తె గలి జా మెన సంగిలెగిన, దసిస్ జరుగ్
జయెదె మెన తుమ్ క నిజుమి ఆఁవ్ సంగితసి. 22మెలె,
తుమ్ పారద్న కెరె పొది కిచొచ్ నఙితె గే, జా దొరుక్ జలి
మెన నంపజలెగిన, తుమ్ నఙిలిసి నే పిటెత్ తుమ్ క దొరుక్
జయెదె.” మెన,యేసు సంగిలన్.
వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరల్
(మారుక్ 11:27-33; లూకా 20:1-8)

23 యేసు దేముడుచి గుడితె పాఁవ కెర బోదన కెరె
తతికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోతె
జా కెర, “తుయి కెర కమొ కెరుక, తుయి ఇనెన్ బోదన కెరుక
తుక కిచొచ్ అదికారుమ్ అసెస్? కొనొస్ తుక అదికారుమ్
దిలన్?” మెన జోక పుసిల. 24 యేసు జోవయింక,
“ఆఁవ్ కి తుమ్ కయ్ ఏక్ కోడు పుసిందె. ఈంజ కోడుక
తుమ్ జబాబ్ సంగిలెగిన, ఆఁవ్ కిచొచ్ అదికారుమ్ క ఇసి
కెరసి గే, తుమ్ క సంగిందె. 25యోహాను బాపిత్సుమ్ దెతె

తిలిస్ చి అదికారుమ్ కేనె తెంతొ చి? పరలోకుమ్ తెంతొ
చి గే, మానుస్ తెంతొ చి గె?” మెన పుసిలన్. జలె,
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్ తెన్
లటట్బన, ‘పరలోకుమ్ తెంతొ చి’ మెన అమ్ సంగిలెగిన,
ఈంజొ ‘దసిస్ జలె, తుమ్ కిచొచ్క జోక నంప కెరుస్ నాయ్?’
మెన అమ్ క సంగెదె. 26 గని, ‘మానుస్ తెంతొ చి’ మెన
అమ్ సంగిలెగిన, జనాబ్ కిచొచ్ మెనుల గే బితసుమ్.
కిచొచ్క మెలె, యోహానుక ‘దేముడుచి కబుర్ సంగిలొసొ
జయెదె’మెన ఎతిక్జిన్ నంపజతతిమెన వెలెల్లమానుస్ల్
జోవయింక జెఁవివ్ ఉచరన, “అమ్ నేనుమ్” మెన జబాబ్
సంగిల. 27జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసు
“జలె, కిచొచ్అదికారుమ్ తెఆఁవ్ఈంజేఁవ్ కమొఆఁవ్ కెరసి
గే, తుమ్ క సంగి నాయ్”మెన సంగిలన్.
దొగుల పుతత్రుల్ చి రిసొ సంగిలిటాలి

28 ఒతత్ తెంతొ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు అనెన్ ఇసి
మెలన్. “ఏక్ టాలి ఉచర. ఏక్ మానుస్క దొగుల
పుతత్రుస్లు తిల. అబొబ్సి జో వెలొల్ పుతుత్ స్ క ‘ఓ పూతుత్ ,
తుయి ఆజి గెచచ్, అమ్ చి దాచ తోటతె కామ్ కెరు మెన’
మెలన్. 29జో పుతుత్ సి ‘నెసి’ మెన జబాబ్ సంగిలొ, గని
పడొత్ తపుప్ ఒపప్న దుకుమ్ జా బుదిద్ ఆననా, జా కామ్ తె
గెలన్. 30 పడొత్ జో అబొబ్సి అనెన్కొల్ పుతుత్ స్ తె జా కెర,
తొలితొచొక సంగిలి రితి, ఇనెన్క కి సంగిలన్, చి ‘గెచిచ్ందె,
బ’మెలన్. గని గెచెచ్ నాయ్.

31 “జలె, ఈంజేఁవ్ దొగులతె కో అబొబ్స్ చి కోడు రితి
కెరొల్సొ జయెదె?” మెన, యేసు జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
పుసితికయ్, జేఁవ్ “తొలితొచొ” మెన సంగితికయ్, యేసు
జోవయింక, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్సంగితసిమెలె,
ఈంజ దేసిమ్ చ తుమ్ నిసాక్రుమ్ దెకిత సిసుత్ నఙితస
కి లంజె కమొచ తేర్ బోదల్ కి తుమ్ చి కంట సులుల్ తెన్
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుల. 32 కిచొచ్క మెలె, యోహాను
సతిత్మ్ వాట్ ఇండ, సతిత్మ్ వాట్ దెకయ్ తి రిసొ తుమ్ చితె
అయ్ లె కి, తుమ్ జోక నంపజసు నాయ్. గని, సిసుత్
నఙితస కి లంజె కమొచ కి జోక నంపజల. జలె, జేఁవ్
నంపజా చెంగిల్ జలిసి తుమ్ దెకిలెకి, తుమ్ కెర పాపల్ క
విసారుమ్ జసు నాయ్, చి యోహానుచి కోడు నంపజసు
నాయ్.” మెన రుజుజ్ సంగిలన్.

దాచతోటచొ గుతత్ మానుస్ల్ చిటాలి
(మారుక్ 12:1-12; లూకా 20:9-19)

33 పిమమ్ట్ యేసు, “అనెన్క్ టాలి సంగిందె. సూన, ఏక్
ఎజొమాని తిలన్. జో దాచ తోట రోవడ కెర, జా తోట
సుటుట్ నంత కోట గలవ కెర, ఒతత్ దాచ రసుస్మ్ కడవనుక
వెలొల్ పతుత్ ర్ కూనవ కెర,తోట రకితి గోపురుమ్బందవ కెర,

† 21:19 21:19 అంజూరుమ్ రూక్ చ కాయల్బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల. ‡ 21:19 21:19 రూకు చెంగిలొచొ జలె, అకడ్ల్ దెరెల్ పొది పండుల్ కి దెర తంక.
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రకితసక నిసాన, జోవయింక జా తోట గుతత్ దా కెర, వేర
దేసిమ్ఉటట్ గెలన్.

34 “పండుల్ చి పంటొ లాయితి సమయుమ్ జెతికయ్,
జోచివాటనఙన్ తిరిసొ,తోటరకితసతెజోచగొతిత్ సుదల్ క,
జో ఎజొమాని తెదయ్ లొ. 35 గుతత్ నఙిలస, ఒతత్ రక
తిలస జో ఎజొమానిచ గొతిమానుస్ల్ తె ఎకిక్లొక దెర పెటల్ ,
అనెన్కొల్ క మార గెల, అనెన్కొల్ క పతల్ గల పెటల్. 36 జేఁవ్
రకితస దసిస్ కెరికయ్,జోఎజొమానిఅగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ జిన్
వేర గొతిత్ సుదల్ క తెదయ్ లన్, గని జేఁవ్ తోట రకితస
ఇనెన్యింక కి దసిస్ అలల్ర్ కెరల్.

37 “పడొత్ , జో ఎజొమాని కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె, ‘అంచొ
పూతుత్ క తెదయ్ లెగిన, జోక మరియాద దెకుల, కిచొచ్గె’
మెన, పుతుత్ స్ క జేఁవ్ గరచ్ రకితసతె తెదయ్ లన్. 38జేఁవ్
జో ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క దెక కెర, ‘ఇనెన్కయి అబొబ్స్ చి
దనుమ్ కలుగు జయెదె,అలెల్, ఇనెన్కమార కెర, ఇనెన్క జెతి
దనుమ్ అమ్ క కడనుమ.’ మెన ఉచర, 39జోక దెర కెర,
దాచ తోట తెంతొ బార్ కెర మారల్. 40 జలె, జా తోటచొ
ఎజొమాని అయ్ లె, గుతత్ నఙిలస, జేఁవ్ రకితసక కిచొచ్
కెరెదె?” మెన యేసు పుసిలన్. 41జో ఎజొమాని, “జేఁవ్
గారచ్ సుదల్ క మార, పంటొ లాయితె పొదిక జోచి వాట
జోక నిదానుమ్ తెన్ దెతు మెన, వేర మానుస్ల్ క నిసాన,
జోవయింకయి జా తోట రకుక గుతత్ దెయెదె” మెన జబాబ్
దిల.

42జలె,యేసు జోవయింక, “దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి
కెఁయ సదు కెరుస్ నాయ్ గే?
‘గేర్ బందిత సుదల్ కామ్ క నే జయె మెన పకక్య్ పెలవ

దిలి పతుత్ ర్ మెన ఉచరెల్ కి, జొయియ్ పతుత్ రు
బోడిపతుత్ రు జయెదె. పబుయి సొంతయ్ ఇసి
జరుగ్ కెరొల్ . జో ఇసి కెరిల్ రిసొ, అమ్ దెకిలె ఆచారిమ్
జతయి!’

మెన రెగిడిల్ కోడు. 43 దేముడుచి రాజిమ్ క దెకితి కామ్
తుమ్ చితె తెంతొ కడ కెర, జోచి రాజిమ్ తెన్ బెదితి
పలితుమ్దెరపెజల్ చిఅతిత్ దెయెదెమెనతుమ్ క కచితుమ్
సంగితసి.

44 §“పడొత్ , ఈంజొ ముకిక్మ్ జలొ పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి కో
సేడుల, బదద్ల్ జా గెచుచ్ల, గని కచి ఉపిప్రి పతుత్ రు సేడెదె
గే,జోక బీడవ గెలెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక దెరుక కోర్ ప జలిసి

45 వెలెల్ల పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్ జో సంగిల టాలివొ
సూన కెర, “అమ్ చి రిసొయి సంగితయ్” మెన అరుద్ మ్
కెరన, 46 యేసుక దెరుక మెన ఉచరల్. గని జనాబ్ జోక
దేముడు తెదయ్ లొ కబుర్ సంగితొసొ మెన ఉచరిల్ రిసొ,
జోవయింక బియఁ కెర,జాపొదిజోక దెరుక ముల దిల.

22

పెండిల్ విందు దిలొ ఎకిక్లొ రానొచిటాలి
(లూకా 14:15-24)

1 అనెన్క్ టాలి కెర, యేసు జేఁవ్ కోపుమ్ జల వెలెల్ల
మానుస్ల్ క ఇసి సంగిలన్ 2 “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదుక బుకారిల్సి కీసి మెలె, జోచొ పుతుత్ స్ చి రిసొ పెండిల్
విందు దిలొ ఎకిక్లొ రానొ కెరిల్స్ చి రితి జయెదె. 3జా పెండిల్
విందుతె బుకారల్సక కడ ఆన్ తి రిసొ, జో రానొ జోచ గొతిత్
సుదల్ క తెదయ్ లన్. గని, జేఁవ్ బుకారల్స జెంక నెసిల.
4 జాకయ్, జో రానొ, ‘ఈందె, అంచి విందు తెయార్ కెర
అసిస్. బెయిలల్ క, బేడు జల సొముమ్ల్ క కండ అసిస్.
ఎతిక్ తెయార్ కెర అసిస్. విందు కంక జా’ మెన బుకారల్సక
అనెన్ సంగ” మెన, వేర గొతిత్ సుదల్ క జో రానొ అనెన్ సంగ
తెదయ్ లన్. 5 జేఁవ్ బుకారల్స జో మానుస్ బుకారిల్స్ క
మరియాద నే దెకితె, జోవయింతె ఎకిక్లొ జోచి బుఁయితె
గెలొ, అనెన్కొల్ జోచి బియాయ్ర్ తె ఉటట్ గెలొ. 6అనెన్, సేఁస్ ల
సుదల్, జో రానొచ కబుర్ గెల గొతిత్ సుదల్ క దెర కెర,
జోక నిసాక్రుమ్ కెర, మార గెల. 7జాచి రిసొ, జో రానొ
కోపుమ్జా, జోచ జమానుల్ క తెదవ దా, జేఁవ్ అతయ్ కెరల్సక
మొరి సిచచ్ దిలొ, చి జోవయించి పటున్మ్ క ఆగి లంబడ
డయవడొల్ .

8 “తెదొడి జో రానొ గొతిత్ సుదల్ ఇసి మెన సంగిలన్.
‘పెండిల్ విందు తెయార్ కెర అసిస్, గని బుకారల్స ఈంజ
విందుతె జెంక తగుప జలస్ నెంజి. 9జాచి రిసొ, వీదుల్ తె
గెచచ్ కెర, తుమ్ క డిసత్స ఎతిక్క పెండిల్ విందుతె జా మెన,
తుమ్ బుకారా.’ మెన, జోచ గొతిత్ సుదల్ క జో రానొ
తెదయ్ లన్. 10జేఁవ్ గొతిత్ సుదల్ వీదుల్ తె గెచచ్ కెర, ఒతత్
డీసిలమానుస్ల్ ఎతిక్క విందుతె బుకారాఆనల్,చిజాపెండిల్
బడిడ్తె బెరల్.

11 “పడొత్ జో రానొ, ‘పెండిల్ బడిడ్తె వెసిలసక దెకిన్ దె’
మెన, జా పెండిల్ బడిడ్చి తెడి జా కెర, ఒతత్ పెండిల్ పాలల్
నే గలనొల్ ఎకిక్లొక దెక కెర, 12 ‘ఓ *నేసత్మ్, తుయి
పెండిల్ పాలల్ నెంజితె ఇనెన్ కీసి అయ్ లది?’ మెన, జో
రానొ సంగితికయ్, జో మానుస్ బియఁ గెచచ్, తుకెల్ తిలన్.
13తెదొడిరానొ, ‘ఇనెన్క చటొట్ అతొత్ బంద కెర, ఇనెన్క బయిలె
అందర్ చి కంట అందర్ తె గల దాస. ఒతత్ గెతస ఏడ
ఏడ, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల’ మెన, జోచ గొతిత్ సుదల్ క రానొ
సంగిలన్. 14 పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుక బుకారల్స
ఒగగ్ర్ జిన్ గని నిసాన జలస తొకిక్జిన్ జవుల.” మెన
సంగిలన్.

§ 21:44 21:44 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 44 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. * 22:12 22:12మింత
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యేసుక కొడొతె అడజ్వుక మెన మానుస్ల్ క జోతె
తెదయ్ లిసి

(మారుక్ 12:13-17; లూకా 20:20-26)
15 తెదొడి పరిసయుయ్ల్, కొడొతె యేసుక అడజ్వుక

మెన, 16 హేరోదు పచెచ్న జతస తెన్ పరిసయుయ్ల్
జోచ సొంత సిసుస్ల్ క కి యేసుతె తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్
యేసుక, “గురుబాబు, తుయి సతిత్మ్ చొ మెన జానుమ్.
మొకమాటుమ్నే దెకితె, వెలెల్లమానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరుల గే
నే బితె, దేముడు దెకయ్ లివాట్ చి రిసొసతిత్మ్ తెన్బోదన
కెరసి మెన జానుమ్” మెన, పులయ్ తి రితి సంగ, అనెన్,
17 “జలె, రోమ్ దేసిమ్ చొ సర్ రానొక అమ్ †సిసుత్ దెంక
నాయిమ్గేనాయ్గే? తూయి కీసిఉచరసి? తుయిఅమ్ క
సంగు”మెన, పరిసయుయ్ల్ తెదయ్ లసయేసుక పుసిల.

18 గని యేసు జోవయించి పెటిట్చి విసుస్మ్ జాన,
“ఉపమెనుస్చొ మానుస్ల్, తుమ్. అంక కిచొచ్క పరిచచ్
కెరసు? 19 అలెల్, జా సిసుత్ దెతి డబుబ్ల్ చి కాసు ఏక్ అంక
దెకవ”మెన,జోవయింక సంగితికయ్, జేఁవ్జోక ఏక్ వెండి
కాసు దెకయ్ ల. 20యేసు “ఈందె, ఇనెన్ కచి పోలిక, కచి
నావ్ డీసత్య్?” మెన జోవయింక పుసిలన్, 21 చి జేఁవ్,
“ సర్ రానొచి” మెంతికయ్, యేసు జోవయింక, “ సర్ క
దెతిసి సర్ క, దేముడుక దెతిసి దేముడుకయ్ దెంక అసెస్”
మెన,జోవయింక సంగిలన్.

22జోచికోడు సూన ఆచారిమ్జా, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్
తెదయ్ లమానుస్ల్యేసుక ముల దా, ఉటట్ గెల.

సదూద్ కయుయ్లుయేసుక పరిచచ్ కెరుక అయ్ లిసి
(మారుక్ 12:18-27; లూకా 20:27-40)

23 ‘మొర గెలెగిన అనెన్ జీవ్ జంక నెంజె, అనెన్క్
లోకుమ్ తె గెచుచ్క నెంజె’ మెన పెజల్ క సికయ్ త
సదూద్ కయుయ్లు జా దీసి యేసుతె జా కెర, 24 “ఓ
గురుబాబు,
ఎకిక్లొ బోదల్ నెంజితె మొర గెలెగిన, జోచొ బావొసి జో

అనొన్స్ చి తేరిస్క పెండిల్ జా, జోచొ అనొన్స్ చి నావ్
తెన్ బోదల్పాయదెంక అసెస్,

మెన, మోసే పూరుగ్ మ్ చ సంగిలన్. 25 జలె, అమ్ చి తెన్
సతుత్ జిన్ బావుడుల్ తిల. వెలొల్ పెండిల్ జా మొర గెలన్.
ఇనెన్క బోదల్ నెంజిలి రిసొ, ఇనెన్చి పటిట్ జెరిమ్లొ బావొస్ క
ఈంజ తేరిస్ పెండిల్ కెరనిల్. 26 తొలుస్ర్ తెంతొ కరవ్డ్ చొ
ఎద, వరస్ తెన్ వెలొల్ చి తేరిస్క దసిస్ పెండిల్ జరుగ్ కెరన
మొర గెల. 27 ఎతిక్ మొర గెలి పడొత్ , ఈంజ తేర్ బోద
కి మొర గెలి. 28 జలె, మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జతె
పొదిక,ఈంజేఁవ్ సతుత్ జిన్ తె కకక్ ఈంజ తేరిస్ జా తయెదె?

ఈంజేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్ తెన్ ఇనెన్క పెండిల్ జా తిల గెద?”
మెనయేసుక పుసిల.

29 గని, యేసు జేఁవ్ క, “తుమ్ దేముడుచి కొడొ నేన
అసుస్స్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి తుమ్
సదు కెరెల్ కి, ఒతత్ తిలిసి అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్, చి జో
దేముడు కెరయ్ త కమొ దెకిలెకి, జోచి అదికారుమ్, సెకి,
కెదిద్ గే చినుస్ నాయ్. 30 మెలె, మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్
జతిస్ తె, పెండిల్వొ నే జతె, మానుస్ల్ దూతల్ చి రితి దసేస్
తవుల. 31 పడొత్ , ‘మొర గెలస అనెన్ జితి నాయ్’ మెన
ఉచర, తుమ్ అనామ్నుమ్ తెన్ అసుస్స్. జలె, దేముడు
తుమ్ క సొంత సంగిలిసి సదు కెరుస్ నాయ్ గె? మొర జీవు
జాఉటిట్తి రిసొ,
‘ఆఁవ్ అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చియాకోబుక దేముడుయి’,
మెన, దేముడు సంగిలి కోడు. 32జలె, జేఁవ్పూరుగ్ ల్మొర
తిలె కి,జోవయింకజోదేముడుజాతాకామ్ క జెతయ్జలె,
అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచచ్ జివివ్ అసిత్ మెన రుజుజ్ జతయ్. రితి
మొర గెలసక నాయ్, గని జీవ్ తిలసకయ్ జో దేముడు.”
మెన, యేసు జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ క సంగిలన్. 33 పెజల్,
జలె,జోబోదన కెరిల్స్ చి రిసొ సూన కెర, ఆచారిమ్ జల.

పరిసయుయ్ల్యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి
(మారుక్ 12:28-34; లూకా 10:25-28)

34 ‘యేసు సదూద్ కయుయ్లు చి చోండి ముదొద్ కెర దిలొ’
మెన పరిసయుయ్ల్ సూన కెర,యేసుతె బెద అయ్ ల, 35చి
జోవయింతె మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
ఎకిక్లొ యేసుక పరిచచ్ కెరుక మెన, ఏక్ కోడు పుసిలన్.
36 “గురుబాబు, ఒండి మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
దిలి ‡ఆగన్ల్ తెన్ కేన్ ఆగన్ తొలితొచి ముకిక్మ్ చి?”
37యేసు జోక,
“తుమ్ చొపబు జలొ దేముడుక తుమ్ చి ఒండి §పెటిట్ తెన్,

తుమ్ చి ఒండి ఆతమ్ తెన్, ఒండి మెనుస్ తెన్ ఎకిక్
పేమ కెరె తంక.

38ఎతిక్ ఆగన్ల్ తెఈంజ తొలితొ చి,ముకిక్మ్ చి. 39అనెన్,
‘తుమ్ క తుమీ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే, తుచి పకక్ సుదొక
కి తెదిద్ పేమ కెరె తంక’ మెన, అనెన్క్ ఆగన్ ముకిక్మ్.
40 మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్
ఎతిక్క కి, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగుల ఎతిక్ కోడు
కి,ఈంజేఁవ్దొనిన్ ఆగన్ల్ ఆదారుమ్జాఅసిత్”మెన,యేసు
సంగిలన్.

41 పరిసయుయ్ల్ ఎతిక్ యేసుచి సుటుట్ నంత బెర
తతికయ్, యేసు జోవయింక ఏక్ కోడ్ పుసిలన్.
42 “రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ చి రిసొ తుమ్ కిచొచ్ మెన

† 22:17 22:17జాసిసుత్ మెలె,రోమ్దేసిమ్ చిపబుతుమ్ చిసిసుత్ . ‡ 22:36 22:36తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి
ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. § 22:37 22:37 పేట్ తెన్
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ఉచరసు? జో కచొచ్ పుతుత్ సి జయెదె?” మెన పుసితికయ్,
జేఁవ్ జోక, “దావీదు రానొచొ పుతుత్ సి, జోవయించి
సెకుమ్ చొ” మెలన్. 43 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు
జోవయింక, “దసిస్ జలె, కీసుత్ దావీదుక పుతుత్ సి జలెగిన,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సికయ్ తికయ్, దావీదు రానొ
కిచొచ్క కీసుత్ క ‘పబు’ మెన సంగిలన్. కిచొచ్ కోడుతె దసిస్
సంగిలన్మెలె;
44 ‘తుచ విరోదుమ్ సుదల్ క తుయి సుఁదితి రితి ఆఁవ్ కెరె

ఎద,అంచిఉజెతొపకక్య్తుయిపెసతా’మెన,
పబు అంచొ పబుక సంగిలన్.”

45 దసిస్ దావీదు రానొ కీసుత్ క ‘పబు’ మెన సంగితయ్ జలె,
జో కీసుత్ కీసి జా జోక పుతుత్ సి జయెదె? ఉచర మెనయేసు
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగితికయ్, 46 కో కి అనెన్క్ కోడ్
సంగుక నెతిరల్. అనెన్, జా దీసి తెంతొ, జోవయింతె కో కి
యేసుక ఎకిక్ కోడు కి పుసుక దయిరిమ్ తిలెనాయ్.

23
పెజల్ క సిసుస్ల్ కయేసు జాగర సంగిలిసి
(మారుక్ 12:38-40; లూకా 11:37-52; 20:45-

47)
1 తెదొడి యేసు జా దేముడుచి గుడితె బెరల్ పెజల్ క కి

జోచ సిసుస్ల్ క కి ఇసి మెలన్. 2 “మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి
పీటతె వెసిలి రితి జా పెజల్ క మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడుక అదికారుమ్అసెస్. 3జాకయ్, జేఁవ్ తుమ్ క
సికయ్ తిసి ఎతిక్ కెర, గని, జోవయించ కమొ రితి తుమ్
కెర నాయ్. జేఁవ్, ఇసి కెర, దసిస్ కెర, మెన సంగితిసి
జేఁవ్ సొంత కెరి నాయ్. 4 పిమమ్ట్, కూలి మానుస్ల్ క
సావుకరుల్ కీసి కంది వయితి జాడు వయడుల గే, దసిస్
ఈంజేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్, ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ రితి కెరుక అసెస్
మెన, పెజల్ క జాడు వయడిత్ రితి కెరతి. గని, జేఁవ్ వయడత్
జాడుల్ రిత కమొ సులక్న కెరి రిసొ జేఁవ్ చి కిడి ఊంటి కి
నే తెన్ జవుస్ కదుల్ ప కెరి నాయ్, పెజల్ క కనాక్రుమ్
జతి నాయ్. 5 జోవయించ కమొ కిచొచ్ బుదిద్ తెన్ కెరతి
మెలె, అమ్ కెరంతి పునిన్మ్ మానుస్ల్ మెనుస్తు మెన,
దేముడుచ ఆగన్ల్ రెగడ్ రచచ్ల్ రిత బంద, రూందు వెలొల్
కెర, నిరెడ్ బందంతతి, చి జోవయించ పాలల్ చ జులప్ల్
దీగు కెరతి. 6 పడొత్ , విందుల్ తె ముకిక్మ్ టానుల్ క కోర్ ప
జతతి. అనెన్, జోవయించ సబ గెరలె కి ముకిక్మ్ చ వెసిత
పీటల్ కడన్ తతి. 7 పడొత్ సంతవీదులె, మానుస్ల్ ఎతిక్
అమ్ క జొకరు మెన కోర్ ప జతతి. పడొత్ , మానుస్ల్ జోక
‘గురుబాబు’ మెన జొకరుక కి కోర్ ప జతతి” మెన యేసు
సంగిలన్.

యేసు సంగిలి బోదన
8“తూమ్,జలె,తుమ్ తె కకక్ ‘గురుబాబు’మెననాయ్.

తుమ్ క ఎకిక్లొయి తుమ్ చొ గురుబాబు రితొ జా అసెస్,
చి తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ జతి రిత బావుడుల్ జా అసుస్స్.
9అనెన్, ఈంజ లోకుమ్ తెచ కకక్ కి ‘దేముడు జలొ అబొబ్’
మెలి రితి నావ్ తియ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్లొయి
తుమ్ చొ అబొబ్సి జలొ దేముడు, పరలోకుమ్ తె తిలొసొ.
10 అనెన్, తుమ్ తె కకక్ ‘గురు’ మెనుక పోన. కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ క కీసుత్ ఎకిక్లొయి గురు జా అసెస్. 11 అనెన్,
తుమ్ చితెకోవెలొల్ జయెదెగే,జోతుమ్ క గొతిత్ సుదొజాసేవ
కెరుస్. 12కోజోవయింకజెఁవివ్ గవురుమ్కెరంతిరితిజవుల
గే, జేఁవ్ దాక్ జవుల, చి కోజోవయింక జెఁవివ్ దాక్ కెరనుల
గే, వెలెల్ల్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.
పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలి తీరుప్

13 పడొత్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు ఇసి మెన తీరుప్
సంగిలన్. “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ పరిసయుయ్ల్ చి
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, నాసెనుమ్ జసెత్!
కిచొచ్కమెలె,మానుస్ల్ చిమొకెమ్ తుమ్పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ
డంకితసు. కిచొచ్కమెలె,తుమ్జారాజిమ్ తెసొంతబెదుస్
నాయ్, చి బెదుక ఇసుట్ మ్ జలస బెదుక తుమ్ ఒపుప్స్
నాయ్. 14 *అయొయ్! తుమ్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్, నాసెనుమ్ జసెత్! తుమ్
రండెల్మానుస్ల్ చ గెరల్ విక కయ్ లెకి, ‘మానుస్ల్ అమ్ చి
బుదిద్ చినుతు నాయ్’ మెన మానుస్ల్ చి మొకెమ్ దిగిల
పారద్నల్ కెరసు. జాకయ్ తుమ్ చి పాపుమ్ ఒగగ్ర్, చి వెలిల్
సిచచ్ జసెత్.

15 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ పరిసయుయ్ల్, మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, నాసెనుమ్ జసెత్!
తుమ్ కకక్ జలెకు తుమ్ చి మొతుత్ మ్ తె బెదవంతి రిసొ,
సముదుమ్ బుఁయి దెకజెతసు, చి జో తుమ్ చితె బెదిలొ
మెలె,జోవయించిబుదిద్ తుమ్ చిబుదిద్చి కంట దొనిన్వాటల్
గార్ జతి రితి కెరసు, చి వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె తూమ్ గెతె జలె,
జోఅనెన్ దసిస్ సిచచ్ జంక విలువ జయెదె.

16 “అయొయ్! తుమ్ గుడిడ్ రిత జా, ‘మానుస్ల్ క చెంగిల్
వాట్ దెకడుమ్ దె’ మెన తుమ్ క తూమ్ ఉచరెల్ కి, చెంగిల్
వాట్ పిటట్య్ తస, తుమ్ నాసెనుమ్ జసెత్. తుమ్ సికడిత్సి
ఏక్ కిచొచ్ మెలె, ఎకిక్లొ ‘దేముడుచి గుడి తోడు’ మెన
ఒటుట్ గలనెల్ కిచొచ్ నెంజె, గని ‘దేముడుచి గుడితెతిలిబఙరి
తోడు’మెనఒటుట్ గలనెల్,జోగలిలిఒటుట్ నెరవెరుస్ప కెరనుక
అసెస్ మెన తుమ్ సంగితసు. 17తుమ్ బుదిద్ నెంజిల గుడిడ్
జల మానుస్ల్. దొనిన్తె కేన్ ముకిక్మ్? బఙరి గే, బఙర్ క
చెంగిల్ కెరి దేముడుచి గుడి గే?

* 23:14 23:14 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 14 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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18 “అనెన్, ‘బలి దెతి టాన్ సాచి’ మెన ఎకిక్లొ ఒటుట్
గలనెల్ కిచొచ్ నెంజె, గని ‘జాచిఉపిప్రి తిలిఅరిప్తుమ్సాచి’
మెన ఒటుట్ గలనెల్, జోమానుస్ గలిలి జా ఒటుట్ నెరవెరుస్ప
కెరనుక అసెస్” తుమ్ మెంతసు. 19 తుమ్ గుడిడ్ జల
రిత మానుస్ల్, దొనిన్తె కేన్ ముకిక్మ్? అరిప్తుమ్ గే,
అరిప్తుమ్ క సుదిద్ కెరి బలి దెతి టాన్ గే? 20 జలె, బలి
దెతి టాన్ తోడు మెన కో ఒటుట్ గలన తవుల గే, ‘జేఁవ్ చి
ఉపిప్రి తిలిసి ఎతిక్ సాచి’ మెన ఒటుట్ గలనిల్ రితి జతయ్.
21పడొత్ , ‘ఈంజదేముడుచి గుడిసాచి’మెనకోఒటుట్ గలన
తవులగే,దేముడుసాచిమెనఒటుట్ గలనిల్ రితిజతయ్. జో
ఒతత్ జితయ్ చి రిసొ. 22అనెన్, ‘పరలోకుమ్తోడు’మెనకో
ఒటుట్ గలనతవులగే, ‘దేముడుచిసిఙాసనుమ్తోడు’మెలి
రితి జా, ‘ఒతత్ వెసితొసొ తోడు’ మెలి రితి ఒటుట్ గలనిల్ రితి
జతయ్.

23 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, తుమ్ నాసెనుమ్
జసెత్! తుమ్ పొచెర్ ◌ఁడొ రొడొడ్ తె, చెరమలిల్తె, జిలల్కరతె,
దసస్చతెదెసుస్ వంతుల్ కెర,ఏక్వంతు దేముడుక దెతసు,
గని మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తెచ ముకిక్మ్ జల
సెలవ్ కొడొ పఁవస్ అసుస్సు. కిచొచ్ కిచొచ్ సెలవ్ కొడొ రితి
కెరుక ముల అసుస్స్ మెలె, సతిత్మ్ తెన్ రుజుజ్ కెర తీరుప్
కెరిసి, కనాక్రుమ్ జతిసి, చి దేముడుచి ఉపిప్రి నిదానుమ్
నముకుమ్ తితిసి. జోవయించి వంతు దసస్ వసుత్ వల్ క
దెంకతపుప్నాయ్, గనిఅనెన్ముకిక్మ్జలసెలవ్కొడొరితి
తుమ్ కెరదు జలె, తుమ్ క చెంగిల్ తతిత్ 24 గుడిడ్ జల రిత
వాట్ దెకయ్ తస, తూమ్. పితిస్ తె డోమ తిలె జాక వెంట
గెల, ఒంటె తిలె కి నాయ్మెనజాక గీడిల్ రితి జతసు.

25 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, నాసెనుమ్ జసెత్! గలసుల్
గినన్లు ఉపిప్రి పకక్ మంజితి రితి, చెంగిల్ వేసిమ్ గలంతి
రితి జతసు, గని తుమ్ చి పేట్ తెడి పకక్ చోరు బుదిద్చి
ఆస బెర అసెస్. 26 తుమ్ గుడిడ్ రిత పరిసయుయ్ల్, గలస్
చి గినన్ తెడి సుబుమ్ కెరుక కీసి ముకిక్మ్ తయెదె గే,
దసిస్, తుమ్ చి బుదిద్ చెంగిల్ జలెగిన, నిజుమిపునిన్మ్ రితి
చెంగిల్ జంక జయెదె.

27 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్, తుమ్ నాసెనుమ్ జసెత్!
తుమ్చునున్మ్సరొయ్ లిమెసుస్న్ చిరితిఅసుస్స్. ఉపిప్రి
చొకిక్ల్ సూటి డీసత్య్, గని తెడి మొర గెల మానుస్ల్ చ
అడొడ్ , కువ గెలి ముకక్ల్ తయెదె. 28 దసిస్, తుమ్ క దెకిత
మానుస్ల్ క నీతిసుదల్ చ రిత డీసత్సు, గని తుమ్ చి ఆతమ్
తెడి ఉపమెనుస్,మూరుక్మ్ బుదిద్ బెర అసెస్.

29 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, తుమ్ నాసెనుమ్

జసెత్! దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసక తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ
మారిల్ రిసొ తుమ్ క లాజుచి రిసొ, జేఁవ్ నీతిసుదల్ చి రిసొ
తుమ్ మెసుస్న్ లు బందవ, సూటి కెరవ, 30 ఆమ్ అమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ తిల దీసలె జితమ్ జలె, దేముడుచి కబుర్
ఆనల్సక మారిల్స్ తె ఆమ్ బెదితమ్ నాయ్” మెనన, నీతి
సంగితసు, తుమ్. 31 దసిస్ మెనన, దేముడుచి కబుర్
ఆనల్సక మారల్సచ పుతత్రుస్లు జా అసుస్మ్ మెన, తుమ్ చి
ఉపిప్రి తుమీ సాచి లటట్బంతసు. 32 తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ
మొదొల్ తెంతొ కెరిల్సి తుమ్పూరి నెరవెరుస్ప కెర, జలె.

33 “పెటిట్ అయిచి విసుస్మ్ చ, తుమ్. విసుస్మ్ చ
అయివొచి జటుట్ చ, వెలిల్ ఆగి గొయ్ తెచి సిచచ్ తుమ్ కీసి
పిటట్వన్ తె? పిటట్వనుక నెతురుస్. 34జాచిరిసొ, దేముడుచి
కబుర్ ఆన్ తసక కి, బుదిద్ సుదల్ క కి, అంచి సుబుమ్
కబుర్ సికడత్సక కి తుమ్ చితె తెదయిందె. గని జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ కమారె, సిలువల్ తె గలుల. అనెన్ సగుమ్ జిన్ క
తుమ్ చ సబ గెరలె కొరడ్ల్ తెన్ పెట కెర, అలల్ర్ కెర, ఏక్
పటున్మ్ తెంతొ అనెన్క్ పటున్మ్ ఎద, ఉదడ గెలెత్ తసెత్.
35 తుమ్ దసిస్ కెరసుచి రిసొ, మానుస్ల్ చి అతిత్ మొర గెల
నీతిసుదల్ ఎతిక్జిన్ చిలొఁయిచిపాపుమ్తుమ్ క లయెదె.
నీతి జలొ హేబెలుక మారిల్ తెంతొ మొదొల్ కెర, దేముడుచి
గుడిచి నెడిమి బలి దెతి టాన్ సొడి తుమ్ చ అబబ్దింసి
మారొల్ బరకీయచొ పుతుత్ స్ మెలొ జెకరాయ్చి లొఁయి ఎద,
36జాపాపుమ్ ఎతిక్ ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ క లయెదె
మెన, తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.

37 “ఓ యెరూసలేమ్ చ, అమ్ చి యెరూసలేమ్ చ
మానుస్ల్! అమ్ తెదయ్ ల కబుర్ ఆనల్సక, బోదన కెరల్సక
పతల్ గల మారసు. కిచొచ్ పమాదుమ్ నే లయితి రితి
కుకిడి జాచి పిలల్ల్ క జాచి రెపప్ల్ తెడి కీసి ముదొద్ కెరన
తయెదె గే, ఆఁవ్ తుమ్ క కెతిత్గే సుటుల్ ముదొద్ కెరంతి రితి
తుమ్ క చెంగిల్ కెరయ్, గని తుమ్ నెసిలదు. 38ఈందె,
తుమ్ చి గేర్ కో నెంజితె రితి తుమ్ క తూమి ముల దెసెత్.
39 అపెప్ తెంతొ మొదొల్ కెర, పబుచి నావ్ తెన్ జెతొసొక
‘జెయియ్, జెయియ్!’ మెన తుమ్ సంగుక దెరె ఎదక తుమ్
అంక దెకుక నెతురుస్ మెన, కచితుమ్ సంగితసి” మెన,
యేసు సంగిలన్.

24
దేవులుమ్పాడ్ జంక తిలిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 13:1-31; లూకా 21:5-33)

1 తెదొడి యేసు దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా ఉటట్
గెతె తతికయ్, జోచ సిసుస్ల్, ‘ఈంజ దేముడుచి గుడి కెదిద్
సూటి కెర అసిత్!’ మెన జోక దెకవుక అయ్ ల. 2 జాచి
రిసొ యేసు జోవయింక, “ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ దెకితసు,
గని,తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్సంగితసిమెలె,పతుత్ ర్ చి
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ఉపిప్ర్ పతుత్ ర్ దొంతల్అపెప్ తిలె కి, ఎకిక్ జలెకు నే టీఁవొ నే
జతి దీసి జెయెదె”మెన, సంగిలన్.

3 పిమమ్ట్, యేసు దేముడుచి గుడిచి మొకెమ్ తిలి ఒలీవ
మెటట్య్ గెచచ్ వెసితికయ్, అనెన్ కో నెంతె సిసుస్ల్ జోతెజా
కెర, “తుయి సంగిలిసి కెఁయఁక జరుగ్ జయెదె? పిమమ్ట్,
తుయి ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతిసి కి, ఈంజ ఉగుమ్
మారుస్ప జతిసి కి పాసి జెతయ్ మెన, అమ్ కీసి చినుక
జయెదె?” మెన పుసిల. 4 జలె యేసు జోవయింక ఇసి
మెలన్. “కో జలెకు తుమ్ క మోసిమ్ నే కెరి రితి, తుమ్
జాగర దెకన. 5 కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్, ‘అంచి
నావ్ తెన్ జా కెర అఁవివ్ కీసుత్ ’ మెన సంగుక జలెకు,
ఒగగ్ర్ జిన్ క మోసిమ్ కెర, వేర బుదిద్ సికడుల.* 6 పిమమ్ట్,
‘యుదుద్ మ్ జతయ్’ మెన జలెకు, ‘యుదుద్ మ్ జెయెదె’
మెన జలెకు, తుమ్ సూన్ తె. గని, బమమ్ నెంతె తా.
ఇసచ ఎతిక్ జరుగ్ జంక అసెస్, గని ఈంజ ఉగుమ్ తెదిద్ బేగి
పూరి జయె నాయ్. 7 పిమమ్ట్, దేసిమ్ చి ఉపిప్ర్ దేసిమ్,
రాజిమ్ చి ఉపిప్ర్ రాజిమ్యుదుద్ మ్ క టీఁవొ జవుల. అనెన్,
వేర వేర దేసిమ్ లుతె కరులు కి బూకంపల్ కి జరుగ్ జవుల.
8అంచి రాజిమ్ ఏలుప కెరి ఉగుమ్ క జెరమ్య్ తి అగెగ్ జెతి
సలవ్ నొపుప్ల్ రితి జా, ఇసచమొదొల్ జవుల.

9“దసిస్జరుగ్ జతిపొదిక,పెజల్తుమ్ క సెమల్కెరి రిసొ
అదికారుల్ తె సొరప్ కెర మొరవుల. అంచి నావ్ చి రిసొ,
దేసిమ్ లు ఎతిక్తె తుమ్ క విరోదుమ్ కెరుల. 10 దసిస్ జరుగ్
జతిస్ చిరిసొ,ఒగగ్ర్ జిన్బమమ్జాఅంకములదా,ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ మోసిమ్ కెర అదికారుల్ చి అతిత్ దెరవ దెవుల, చి
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ విరోదుమ్ జవుల.

11 “జేఁవ్ దీసల్ క, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ ‘దేముడుచి
కబుర్ సంగితొసొ ఆఁవ్’ మెనన, తుమ్ చితె జా కెర, వేర
బుదిద్ సికడ, ఒగగ్ర్ జిన్ క అంక ములవ దెవుల. 12 అనెన్,
‘పాపుమ్ కెరిసి ఒగగ్ర్ జా గెతయ్’ మెన, ఒగగ్ర్ జిన్ తె
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరిసి పిటట్ గెచెచ్దె. 13 దసిస్ జలెకి,
ఆకర్ ఎద నముకుమ్ తెన్తా, కో ఓరుస్ప జవుల గే, జెఁవివ్
రచిచ్ంచుప జవుల.

14 “ ‘ఒండి లోకుమ్ చ పెజల్ ఈంజ సాచి సూన తతుత్ ’
మెన, ఈంజ లోకుమ్ ఎతిక్క పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి
రిసొచిఈంజ అంచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయిందె. ఎతిక్తె
సూనయ్ లెకయ్ఆకర్ దీసి జెయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
యెరూసలేమ్పటున్మ్పాడ్జంకతిలిస్ చిరిసొయేసు

సంగిలిసి

15 “జాకయ్, †పిమమ్ట్ క, ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన
దానియేలు పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగడ్య్ లి కోడు తిలిసి,
మెలె, దేముడుక విరోదుమ్ జా జోక బలే దూసుప కెర
నాసెనుమ్ కెరిక దేముడుచి గుడితె టీఁవొ జంక, తుమ్
దెకితె, ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె,ఈంజ సదు కెరస తుమ్
చెంగిల్ఉచరన,జలె,జాగురు తుమ్దెకిలె, 16యూదయ
పదేసిమ్ తెచ మానుస్ల్ చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు.
17జా జరుగ్ జతిసి తుమ్ దెకిలె, కేన్ మిదెద్చి ఉపిప్ర్ తిలొ
సుదొ, ఉత కెర, జోచి గెరి తెంతొ కిచొచ్ జలెకు వెంట నెంక
ఉత జెంక నాయ్. 18వెడయ్తిలొసుదొ,కామ్ చి రిసొ కడల్
జోచసొకక్ల్ జవుస్ వెంట నెంక పసల్ జెంక నాయ్.

19“అయొయ్! జేఁవ్దీసల్ క వయతిలతేర్ బోదల్,బోదల్
వడిన్వొఉటట్ నిగుక నెతఒగగ్ర్ సెమల్జవుల. 20 ‘చలిల్ పొది
జవుస్, ‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి జవుస్అమ్ క ఈంజఉటట్ నిగితి
సెమ జెవుస్ నాయ్’ మెన, తుమ్ పారద్న కెర. 21 కిచొచ్క
మెలె, లోకుమ్ జెరుమ్న్ జలి తెంతొ అపెప్ ఎదక, దసిస్ సెమ
కెఁయయ్ఁక కి కలుగు జయెనాయ్, చి తెదిద్ సెమ కెఁయయ్ఁక కి
అనెన్ జయెనాయ్. 22జాచిరిసొ,తొకిక్ దీసల్ క దససెమల్
జతి రితి పబు సెలవ్ దెతొ నాయ్ జలె, కో కి రచిచ్ంచుప
జంక నెత. గని, నంపజతి రిసొరచచ్నక నిసానజలసపాడ్
నేజతిరిసొయి,జేఁవ్సెమల్తొకిక్ దీసల్తతిసెలవ్అసెస్.

యేసు అనెన్ జెతిసి కీసి తయెదె గే జొయియ్ సంగిలిసి
23 “జా కాలుమ్ క, ‘ఈందె, కీసుత్ !’, ‘ఓదె కీసుత్ ’ మెన

కో జలెకు తుమ్ క సంగిలెగిన, తుమ్ నంప కెర నాయ్.
24 కిచొచ్క మెలె, అబదుద్ మ్ చ జా కెర, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’ మెనన
జలెకు ‘ఆఁవ్ దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ’ మెనన జలెకు,
రచచ్నక నిసానల్సక మోసిమ్ కెర జోవయించి నముకుమ్
పిటట్పుకమెనఉచర,వెలెల్లమాయకమొకెరుల. 25ఈందె,
ఈంజ నే జతె అగెగ్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 26జాకయ్,
కో జలెకు, ‘ఈందె, కీసుత్ జా బయిలె అసెస్’ మెన సంగిలె
జవుస్, తుమ్ ఒతత్ గెచచ్ నాయ్. నెంజిలె, ‘ఈందె, గేర్
తెడి మూలయి పెస అసెస్’ మెన సంగిలె జవుస్, నంప
కెర నాయ్. 27 కిచొచ్క మెలె, బిజిలి తూరుప్ పకక్ మొలక్,
పడమరపకక్ గెతెఎదక కీసిఉజిడ్జతయ్గే,దసిస్ కిఆఁవ్
మానుస్జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅనెన్ జెతెపొదిక, దసిస్, కేన్
పకక్ కి డీసిందె. 28 పీనుమ్ కేనె తయెదె గే, ఒతత్ గిదుద్ ల్
బెరుల.

29 “ఆఁవ్ సంగిలి జా వెలిల్ సెమచి దీసల్ కేడెల్, బేగిపొదుద్
అందర్ జయెదె. జోను కి ఉజిడి దెయె నాయ్. ఆగాసుమ్

* 24:5 24:5 కెఁయఁక మెలె, యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్ అనెన్ నే జెతె అగెగ్. † 24:15 24:15యేసు జెరమ్ డబబ్య్-70-వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ ఈంజ
నసుట్ మ్ జరుగ్ జలి. మెలె, యేసు పరలోకుమ్ తె గెచచ్ అనెన్ విసెస్క్ సతుత్ -27-వెరుస్ల్ గెతికయ్. ‡ 24:20 24:20 ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్
కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్
తయెదె. జాదీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్
నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.



మతత్యి 24:30 36 మతత్యి 25:10

తెంతొ సుకక్ల్ గెసురుల, ఆగాసుమ్ తె ఎతిక్ అదుద్ ర్
జయెదె. 30 తెదొడ్ క ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
జెతిస్ క గురు ఆగాసుమ్ తెడీసెదె. సొసుట్ మ్డీసెదె,చిఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఆగాసుమ్ చ మబుబ్ల్ తె
ఉత, అంచి అదికారుమ్ అంచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్
జెతిసి బూలోకుమ్ తిలి ఎతిక్ పెజల్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్
దెక, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ కెరనుల. 31తెదొడ్ క
నపిప్ర్ గటిట్ఙ బజవ,అంచ దూతల్ క తెదయిందె, చి చెతత్ర్
పకక్ల్ తెంతొఆఁవ్ నిసానఅంక నంపజలమానుస్ల్ క జేఁవ్
ఎకిక్తె కుడవుల.

32“అంజూరుమ్ రూకుకటాలి కెర అరుద్ మ్ కెరన. మెలె,
దసొ రూక్ చ కొమమ్ల్ కొవ్ ని జా పలొయ్ లె, ‘వేసెగు అపెప్
పాఁవ జెయెదె’మెన, తుమ్ చినితె. 33దసిస్, ఆఁవ్ సంగిల
గురుల్ తుమ్ దెకిలె, జా గుముమ్మె పాఁవిల్ రితి జా అనెన్
జెతికయ్ సమయుమ్ పాసి జా అసెస్ మెన తుమ్ జాన్ తె.
34 ఆఁవ్ సంగిల సెమల్, గురుల్ పూరి జలెకయ్ ఈంజ
ఉగుమ్ అంతుమ్ జయెదె మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి. 35 జలె, ఆగాసుమ్ బుఁయి నాసెనుమ్ జా
గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్.

కో నేనిల్ పొదిక అనెన్ జెయిందెమెనయేసు సంగిలిసి
36 “జలె, కేన్ దీసిక ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెయిందె గే,

జా దీస్, జా గడియ కెఁయెఁక జెయెదె గే, మెన దేముడు
అబొబ్క పిటట్వ కేన్ మానుస్ జలెకు, పరలోకుమ్ చ దూతల్
జలెకు, దేముడు అబొబ్చొ పుతుత్ సి జలెకు, కోయి నేనుమ్.
37నోవహ పూరుగ్ మ్ చొ తిలి పొది ఎతిక్ కీసి తిలి గే, దసిస్
ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅనెన్ జెతెపొదిక దసిస్
తయెదె. 38మెలె, నోవహ తిలి పొది, దేముడు సంగిలే
కి, జా దీసల్ తె తిల మానుస్ల్ నంప కెరల్ నాయ్, చి జా
వరద్ల్ చి పాని పెటుక దెరిల్ పొది కి, నోవహ చి కుటుంబుమ్
వెలిల్ ఓడతె పెస కెవిడ్ డంకిలి ఎద, అనెన్ కో కి కతె తా, పితె
తా, పెండిల్వొ కెరె తా, కిచొచ్ నే జతి రితి బులెత్ తిల. 39జా
వరద్ల్ పాని గెడుస్ప జతిసి నిజుమి జరుగ్ జంక తిలి మెన
నంప నే కెరంతికయ్, జా జరుగ్ జతికయ్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క
బూరుమ్ గుడడ్ నిలి, చి డుఙ గెల. దసిస్, ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ ఉత జెతిసి తెన్ కి, ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్అంకనేసూన్ తె,జోవయింకఇసుట్ మ్అయ్ లిరితి
కెరె తవుల, చి తెదొడ్ క నాసెనుమ్జాఁ గెచుచ్ల.

40“జాకాలుమ్ క,దొగుల బటిట్ తిలె, ఎకిక్లొకములదా,
అనెన్కొల్ క కడ నెవుల. 41దొగులతేర్ బోదల్తిరేవ్ల్తెన్రోడెత్
తిలె, ఎకిల్క ముల దా, అనెన్కిల్క కడ నెవుల.

42 “జలె, కేన్ సమయుమ్ క తుమ్ చొ పబు ఆఁవ్ అనెన్
జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్. జాచి రిసొ, తుమ్ తెలివి తా,
అంక రకితె తా. 43 గని ఏక్ టాలి అరుద్ మ్ కెరన. ‘కేన్

సమయుమ్ క చోరు జెయెదె గే, గెర్ చొ ఎజొమాని కో జలెకు
జాన్ తొ జలె, జో జా సమయుమ్ క చెదొద్యి తా, రకితె తా,
జోచొ గెరి చోరు నే పెసితి రితి దెకన్ తొ’ మెలి కోడుక తుమ్
అరుద్ మ్ కెరన. 44మెలె,తుమ్నేఉచరిల్ సమయుమ్ కఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅనెన్ జెయిందె. జాచి రిసొ,
తుమ్ తెయార్జా, తెలివి తెన్ రకితెతా.

45“జలె,పయానుమ్గెచుచ్కమెనఎజొమానిబార్జంక
జలె,జోచ గేర్ చక దెక సమయుమ్ క అనిన్మ్ దెంకమెనజో
నిసానొల్ బుదిద్ తిలొనిదానుమ్ చొగొతిత్ సుదొకోజవుల? 46జో
ఎజొమానిఅనెన్ ఉటట్ అయ్ లె,జోగొతిత్ సుదొ జో ఎజొమాని
తియారిల్ కామ్ కెరె తిలె, జోక చెంగిలి. 47 దసిస్ నిదానుమ్
కెరె తిలొ మెలె, జో ఎజొమాని అయ్ లె, జోచి ఆసిత్ ఎతిక్చి
ఉపిప్రి జో గొతిత్ సుదొక అదికారుమ్ దెయెదె, తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి.

48 “జో గొతిత్ సుదొ గార్ సుదొ జలె, ‘ఎజొమాని ఆలిస్మ్
కెరయ్’ మెన ఉచర, 49 జోచి తెన్ తిల గొతిత్ సుదల్ క
పెటుక మొదొల్ కెర, సూర్ పిత మానుస్ల్ తెన్ బెద, జేఁవ్
కతిసి పితిస్ తె బెద దసస్ అలవాటుల్ సికెదె. 50 ‘ఎజొమాని
ఆజి జెయె నాయ్’ మెన గొతిత్ సుదొ ఉచర, నే రకితె దీసిక
గడియక జో ఎజొమాని ఉటట్ అయ్ లె, 51జోక మొరి సిచచ్
తియడ కెర, ఉపమెనుస్చ మానుస్ల్ సిచచ్ జతిస్ తె గలెదె.
ఒతత్ గెతస సిచచ్క ఏడెత్ తవుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల.

25
తెలివితా ఆఁవ్ అనెన్ జెతిస్ క రకితె తా

1 “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి ఉజిడి తెన్ ఆఁవ్ అనెన్
జెతిస్ క రకితిసి కీసి జయెదె మెలె, పెండిల్ ఉబేడొక దసుస్ల్
జంక మెన, దెసుస్జిన్ ఉబెడివొ దివొవ్ దెరన బార్ జలిస్ చి
రితి జయెదె. 2జోవయింతె బుదిద్ నెంజిలస పాఁచ్ జిన్, చి
బుదిద్ తిలస పాఁచ్ జిన్ తిల. 3బుదిద్ నెంజిలస జోవయించ
దివొవ్ దెరన,తేల్నేదెరె గెల. 4గనిబుదిద్ తిలస,మాతుమ్,
జోవయించ దివొవ్ కి, అనెన్ సువితి తేల్ కి దెరన గెల.

5 “పెండిల్ఉబేడొ ఆలిస్మ్ కెరికయ్, జేఁవ్ దెసుస్జిన్
గూన్ క జుమ నిజిల. 6 సొకుక్క, ఈందె, పెండిల్ఉబేడొ
జెతయ్. జోక దసుస్ల్ జంక బార్ జా” మెన, బారికి
కేకుల్ గలిత్కయ్, 7జేఁవ్ దెసుస్జిన్ఉబెడివొఎతిక్జిన్ సూన
కెర, ఉటట్ , జోవయించ దివొవ్చ వాటివొ చెంగిల్ కెరన,
8జోవయింతెజేఁవ్పాఁచ్ జిన్బుదిద్ నెంజిలస,అమ్ చదివొవ్
విజ గెతతి. తుమ్ చి తేల్ సగుమ్ అమ్ క దా మెన, బుదిద్
తిల తెయార్ జలసక సంగిలి 9 జేఁవ్ తెలివి జా తిలస
అమ్ తె తిలిసి అమ్ క తుమ్ క పాఁవె నాయ్. సావుకరుల్ తె
తుమ్ గెచచ్, తుమ్ చి రిసొ గెననమెన సంగిలి.

10 “జలె, సమయుమ్ క బుదిద్ నెంజిలస తేల్ గెనుక గెతె
తతికయ్, పెండిల్ఉబేడొ పాఁవ అయ్ లన్, చి తెయార్ జా
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తిలస జోవయింతెన్ బెద పెండిల్ గెరి పెస, విందుతె వెసిల.
తెదొడి, విందు దెతొసొ కెవిడ్ డంక దిలొ. 11 డంక దిలి
పిమమ్ట్,బుదిద్ నెంజిలఉబెడివొఒతత్ జాకెర, ‘బాబు,బాబు,
అమ్ క కెవిడ్ ఉగుడ దే’ మెన సంగిల. 12 జో ఎజొమాని
జోవయింక, ‘ఆఁవ్ తుమ్ క నేనిమెన తుమ్ క నిజుమిఆఁవ్
సంగితసి’మెనసంగెదె. 13జలె, ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, కేన్ దీసిక
కేన్ గంటక అనెన్ జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్, చి రిసొ తెలివి
తా రకితెతా.
తలాంతుల్ దొరుక్ కెరనల్ తీగల్చి టాలి
(లూకా 19:11-27)

14 “ఏక్ మానుస్ పయానుమ్ గెచుచ్క తిలి రిసొ, జోచ
గొతిత్ సుదల్ క బుకారా కెర, ‘చెంగిల్ రకుతు’ మెన జోచి
ఆసిత్ ఎతిక్ జోవయించి అతిత్ సొరప్ కెర దిలన్. 15 ఎకిక్లొక
పాంచ్ తాలంతుల్, ఎకిక్లొక దొనిన్ తాలంతుల్, ఎకిక్లొక
ఎకిక్ *తాలంతు, దసిస్. కకక్ జేఁవ్ వాడిక కెరి సెకిచి ఎదిలి
వంట దా కెర, బార్ జా, ఉటట్ గెలన్. 16 జలె, జేఁవ్
గొతిత్మానుస్ల్ తె పాంచ్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ గెచచ్, జేఁవ్
తెన్ బియాయ్ర్ కెర, అనెన్ పాంచ్తాలంతుల్ లాబుమ్ కెరన
బెదయ్ లన్. 17 దసిస్, దొనిన్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ అనెన్
దొనిన్ తాలంతుల్ లాబుమ్ కెరన బెదయ్ లన్. 18జలె, ఏక్
తాలంతు కడనొల్సొగెచచ్,బుఁయికూన కెర,జోచొఎజొమాని
దిలి దనుమ్ లుంకడ దిలన్.

19 “ఒగగ్ర్ దీసల్ గెలి పిమమ్ట్, జేఁవ్ గొతిత్ సుదల్ చొ
ఎజొమాని అనెన్ జా కెర, జోవయింక దిలి జోచి డబుబ్ల్
లెకక్ కెర నఙనుక మెన, జోవయింక బుకారొల్ . 20 తెదొడి,
పాంచ్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ పురె జా కెర, బాబు తుయి
పాంచ్ తాలంతుల్ అంక దిలది, చి ఈందె, ఆఁవ్ అనెన్
పాంచ్ తాలంతుల్ బెదయ్ లయ్” మెన, జా డబుబ్ల్ ఎతిక్
ఆన దెకయ్ లన్. 21 జలె, జా ఎజొమాని జోక, “తుయి
నిదానుమ్ తిలొ చెంగిలొ గొతిత్ సుదొ, ఈంజ ఇదిల్ తుక
దిలయ్, గని తుచొ ఎజొమానిచి రిసొ నిదానుమ్ తెన్
లాబుమ్ కెరల్ది చి రిసొ, ఇనెన్చి కంట ఒగగ్ర్ ఆసిత్చి
ఉపిప్రి తుక అదికారుమ్ దెయిందె. తుచొ ఎజొమానిచి
సంతోసుమ్ తె తుయి బెదు”మెనజోక సంగిలన్.

22 “దసిస్, దొనిన్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ కి పురె జా
కెర, ‘బాబు, తుయి అంక దొనిన్ తాలంతుల్ దిలది, చి
ఈందె ఆఁవ్ దొనిన్తాలంతుల్లాబుమ్బెదయ్ లయ్’మెన
సంగితికయ్, 23జోచొఎజొమాని, ‘నిదానుమ్తిలొచెంగిలొ
గొతిత్ సుదొ, తుయి. ఈంజ ఇదిల్ తెన్ అంచి కామ్
నిదానుమ్ కెరల్ది. అపెప్ ఒగగ్ర్ చి ఉపిప్రి కి తుక అదికారుమ్
దెయిందె. తుచొ ఎజొమానిచి సంతోసుమ్ తె తుయి బెదు’
మెనజోక సంగిలన్.

24 “పిమమ్ట్, ఎకిక్ తాలంతు కడనొల్సొ జా కెర,
బాబు, తుయ్ ‘కనాక్రుమ్ నెంజిలొసొ’ మెన, ‘తుయి నే

ఉంపిలి పంటొ, లాయితొసొ’ మెన, ‘తుయి నే పూనిల్స్ తె
కుడవంతొసొ’ మెన, ఆఁవ్ జాని. 25జాచి రిసొ, ఆఁవ్ తుక
బియఁ కెర, తుయి దిలితాలంతు జాగర తెన్ బుఁయెయ్ రోవ
దిలయ్, చి జెతికయ్, ఉటక్వ ఆనల్య్. ఈందె, కడను”
మెన సంగిలన్. 26 గని, జోచొ ఎజొమాని జోక, “గరొచ్చొ
బదుద్ కుమ్ చొ గొతిత్ సుదొ తుయి. ఆఁవ్ నే ఉంపిలిస్ తె
లాయితొసొ మెన, నే పూనిల్సి కుడవంతొసొ మెన తుయి
జానల్ది? 27 జలె అంచి డబుబ్ల్ కేన్ జవుస్ సావుకారితె
తుయి దా తతత్ది జలె, ఆఁవ్ అయ్ లె అంచి డబుబ్ల్ వడిడ్
తెన్ నఙన్ తయ్” మెన, జో గొతిత్ సుదొక గోల కెర, 28జా
తాలంతు జో గొతిత్ సుదొ తెంతొ నఙన, దెసుస్ తాలంతుల్
తిలొసొక దేసు. 29 ఇదిల్ జవుస్ తిలొసొక అనెన్ దెంక
జయెదె, గని నెంజిలొసొతె తెంతొ జోక తిలిసి కి కడ గెలుక
జయెదె. 30జోకామ్ క నెంజిలొ గొతిత్ సుదొక అందర్ చి కంట
రితిఅందర్ తె బయిలె గలదాస. ఒతత్ గెలసజాసిచచ్క ఏడ
ఏడ, దంతొ చపిప్లెత్ తవులమెన, ఎజొమాని ఆడ దిలన్.

మెండల్ అనెన్ గొరెల్
31 “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ, అంచ

దేముడుచి దూతల్ తెన్ పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్ అనెన్
జెతెపొదిక,అంచిఒతత్చిఉజిడ్ చిసింగాసనుమ్ తెవెసిందె.
32 మంద రకితొసొ, మంద ఎతిక్ ఎకిక్తె కుడవన, కీసి
మెండల్ తెంతొ గొరెల్ క వేర కెరెదె గే, తెదొడ్ క ఆఁవ్ అనెన్
జెతె పొదిక దేసిమ్ లు ఎతిక్తెచ పెజల్ ఎతిక్జిన్ క అంచి
మొకెమ్ కుడవన కెర, నంపజలసతెంతొనంపనెంజిలసక వేర
కెరిందె. 33అంచి ఉజెతొ పకక్ మెండల్ రిత నంపజలసక,
డెబి పకక్ గొరెల్ రిత నంపనెంజిలసక టీఁవొ కెరెదె.

34 “ఒతత్ తెంతొ, ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చొ రానొ, అంచి
ఉజెతొ పకక్ తిలసక కిచొచ్ మెనిందె మెలె, అంచొ అబొబ్
రచచ్న వరుమ్ దిలస, తూమ్. బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లిపొది
తెంతొ తుమ్ చి రిసొ తెయార్ కెరిల్ రాజిమ్ తె తుమ్ చి వాట
తూమ్ నఙన. 35 కిచొచ్క మెలె, అంక చూ కెరికయ్, తుమ్
అంక అనిన్మ్ దిలదు, అంక తాన్ కెరికయ్, తుమ్ పాని
దిలదు. వేర దేసిమ్ చొ జా తిలయ్, గని అంక తుమ్ చితె
బెదవనల్దు. 36అంక సరిపుచుప జతపాలల్ నెంజితికయ్,
అంక పాలల్ దిలదు. జొరొజ్ తెన్ తతికయ్, అంక దెకుక
అయ్ లదు. జేల్ తె తతికయ్, ఒతత్ అంక దయిరిమ్ కెరుక
అయ్ లదు”మెన, సంగిందె.

37 “జా కోడు సూనెల్, పునిన్మ్ మెన జో తీరుప్ సంగిలస
కిచొచ్ మెనుల మెలె, పబు, తుయి కెఁయయ్ చూ జలిసి
దెకిలమ్ చి అనిన్మ్ దిలమ్? తుక కెఁయయ్ తాన్ కెరిల్సి
దెకిలమ్ చి పాని దిలమ్? 38 తుయి కెఁయయ్ వేర దేసిమ్
తెంతొ అయ్ లిసి దెకిలమ్ చి అమ్ చి తెన్ బెదవనల్మ్?

* 25:15 25:15తాలంతు మెలె బఙర కాసు. దేనార కాసు మెలె ఎకిక్ దీసిక కూలి. ఎకిక్ తాలంతు, 6000 దేనార.
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కెఁయయ్ తుక పాలల్ నెంజిలిసి దెకిలమ్ చి పాలల్ దిలమ్?
39తుక జొరొజ్ తిలిసి, తుయి జేల్ తె తిలిసి కెఁయయ్ దెకిలమ్,
చి దయిరిమ్ కెరుక గెలమ్? కెఁయయ్ నాయ్, కిచొచ్గె”
మెన సంగుల, జేఁవ్, పునిన్మ్ జలస. 40 జేఁవ్ దసిస్
సంగిలె, రానొ జోవయింక కిచొచ్ మెనిందె మెలె, తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అంచ బావుడుల్ జల
ఈంజేఁవ్ అంచ మానుస్ల్ క తుమ్ మరియాద కెరిల్సి, అంక
కి మరియాద కెరిల్ రితి జలిమెనిందె.

41 “పడొత్ , జా దీసిక అంచి డెబి పకక్ తిలసక కిచొచ్
మెనిందె మెలె, గరచ్, తూమ్, గెచచ్! సయ్ తానుక చి జోచ
దూతల్ క గలిత్ రిసొ తెయార్ కెరిల్ నే విజితి ఆగితె తుమ్
సేడ! 42 కిచొచ్క మెలె, అంక చూ కెరిల్ పొది తుమ్ అంక
అనిన్మ్ దిలదు నాయ్. అంక తాన్ కెరికయ్, పాని దిలదు
నాయ్. 43 వేర దేసిమ్ చొ ఆఁవ్ అయ్ లె కి, అంక తుమ్
బెదవనుస్ నాయ్. సరిపుచుప జత పాలల్ నెంజిలి పొది,
అంక తుమ్ పాలల్ దిలదు నాయ్. జబుబ్ తెన్ తిలె కి,
జేల్ తె తిలె కి, తుమ్ అంక దెకుక అయ్ లదు నాయ్, మెన
అంచి డెబి పకక్ తిలసక సంగిందె. 44 తెదొడ్ క జేఁవ్ కి
ఇసి మెన జబాబ్ దెవుల. పబు, తుక చూ కెరికయ్, తాన్
కెరికయ్, తుయి వేర దేసిమ్ చొ జెతికయ్, పాలల్ నెంతె
తతికయ్,జొరొజ్ తెన్తతికయ్,జేల్ తెతతికయ్,అమ్తుక
తోడు కెరుక నాయ్ గె? మెన సంగుల. 45 జోవయింక
ఆఁవ్ కిచొచ్ జబాబ్ దెయిందె మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అంచమానుస్ల్ తె కకక్ కి తుమ్
ఇసి నే కెరిల్సి, అంక కి నే కెరిల్ రితి జలి, మెన జోవయింక
సంగుమ్ దె, 46చి కెఁయఁక తెఁయఁక సిచచ్ జతిస్ తె గెచుచ్ల,
గని పునిన్మ్ జలస కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్ తె జింక
గెచుచ్ల.” మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

26
అంక విరోదుమ్సుదల్ దెరి సమయుమ్పాసిజాఅసెస్
(మారుక్ 14:1-2; లూకా 22:1-2; యోహా 11:45-

53)
1యేసు సిసుస్ల్ క ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్ సంగ కేడయ్ లి

పిమమ్ట్ జరుగ్ జలిసి కిచొచ్ మెలె, జో జోచ సిసుస్ల్ క,
2 “దొరతి గెలె, *పసాక్ పండుగు జెయెదె మెన తుమ్
జానుస్. జా పొదిక, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక
సిలువతె టీఁవొ కెర మారి రిసొ, అంక దెర దెయెదె” మెన
యేసు సంగిలన్.

3జా సమయుమి, వెలెల్ల పూజరుల్ కి వెలెల్ల మానుస్ల్ తె
అనెన్ సగుమ్ జిన్ కి, కయప మెంతొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి
గేర్ తెబెదజా కెర, 4 కీసిగె లుంకచోరుయేసుక దెర,మారుక
మెన, బెద ఉచరల్, గని, 5 “పండుగు పొది పోని, నెంజిలె
పండుగ్ క బెరఅయ్ లపెజల్ కుమమ్త్తెన్ గగొగ్ ల్జాఅమ్ క
బలే అలల్ర్ కెరుల”మెన సంగితె తిల.
తేర్ బోదవాసెన తేల్యేసుచి బోడి సువిలిసి
(మారుక్ 14:3-9;యోహా 12:1-8)

6జలె,యేసు బేతనియ గఁవివ్ గెచచ్ కెర, సీమోనుమెలొ
వెలిల్ రోగి జా తిలొ ఎకిక్లొచొ గెరి తిలిపొది, 7ఏక్ తేర్ బోద,
ఒగగ్ర్ చెంగిలి విలువచి వాసెన తేల్ చి బుడిడ్ దెరన, జోతె
అయ్ లి. అనెన్, జో అనిన్మ్ కంక వెస తతికయ్, జోచిబోడి
ఉపిప్రి సుఁవిలి. 8 సిసుస్ల్ దెక కెర, కోపుమ్ జా, “ఈంజ
నసుట్ మ్ కిచొచ్క? 9ఈంజ తేల్ ఒగగ్ర్ కరీద్ క వికిలెగిన, బీద
మానుస్ల్ క దరుమ్మ్ దెంక జతి” మెన సంగిల. 10యేసు
జా కోడు జానిల్ రిసొ, “ఈంజ తేర్ బోద అంక కెరిల్సి చెంగిల్
వెలొల్ కామ్. తుమ్ కిచొచ్క ఇనెన్క ఉసుస్ర్ కెరుక? 11 బీద
మానుస్ల్ కెఁయఁక కి తుమ్ చి తెన్ తవుల, గని ఆఁవ్
కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చితెన్ఈంజలోకుమ్ తెఇసితయె
నాయ్. 12 ఈంజ తేర్ బోద ఈంజ వాసెన తేల్ అంచి
ఆఁగ్ తె సువ కిచొచ్ గురు కెరయ్ మెలె, ఆఁవ్ నే మొరె
అగెగ్, అంక నే రోవితె అగెగ్, అంచి ఆఁగ్ తెయార్ కెరి గురు
కెరయ్. 13 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి సంగితసి మెలె,
ఒండి లోకుమ్ తె కేనె ఈంజ అంచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన
కెరుల గే, ఒతత్య్ ఈంజ అపెప్ కెరిల్సి సంగ, ఇనెన్చి రిసొ
ఉచరవడుల”మెనయేసు సంగిలన్.
యూదా యేసుక దెర దెంక ఉచర వెలెల్ల పూజరుల్ తె

గెచచ్ సంగిలిసి
(మారుక్ 14:10-11; లూకా 22:3-6)

14 తెదొడి, బారజిన్ సిసుస్ల్ తె తిలొ ఇసక్రియోతు
గఁవివ్చొ యూదా, వెలెల్ల పూజరుల్ తె గెచచ్ కెర, 15 “ఆఁవ్
యేసుక తుమ్ క దెర దిలెగిన, తుమ్ అంక కిచొచ్ దెసెత్?”
మెన పుసిలన్. జేఁవ్ జోక ముపప్య్ వెండి బిలల్ల్ దిల.
16 జా గడియ తెంతొ యూదా యేసుక దెర దెంక మెన
సమయుమ్ చజితె తిలన్.
యేసు సిసుస్ల్ తెన్ పసాక్ పండుగు కెరతి
(మారుక్ 14:12-21; లూకా 22:7-14,21-23;

యోహా 13:21-30)
17 నే పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగ్ క తొలితొ చి

దీసి, సిసుస్ల్ యేసుతె జా కెర, “తుయి †పసాక్ అనిన్మ్
* 26:2 26:2పూరుగ్ మ్ పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమి తా గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు, ఈంజ. ముకిక్మ్ క కిచొచ్
ఏద కెరులమెలె, ‘అమ్ చయూదుల్ క విడద్ల్ కెరు’మెనఐగుపు దేసిమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్చ తొలుస్ర్ జలమునుస్బోదల్ క దూతమారిల్స్ తెయూదుల్ చతొలుస్ర్
బోదల్ నేమొరి రితి పబు జోవయింక పిటట్య్ లిసి ఏద కెరుక. తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చి జా రాతి కేన్ గెరి యూదుల్ తిల గే, జా గెర్ చ దార్ బందల్ తె అరిప్తుమ్ జలొ
ఏక్మెండపిలల్చి లొఁయిదెరవుల, చి దూత దెకిలె,జాగెర్ చొతొలుస్ర్ బోదకమారెనాయ్. నిరగ్మకాండుమ్ 12:21-30. † 26:17 26:17 ‘పసాక్ పండుగు’
మెలె, యూదుల్ ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ ఐగుపు దేసిమి గెచచ్ గొతిమానుస్ల్ జా ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడెత్ తతికయ్మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ పబు జోవయింక విడద్ల్ కెర బార్
కెరల్న్. జా రచచ్న నే పఁవిస్త్ రితి ఎతిక్ వెరిస్ పసాక్ పండుగు కెరతి.
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కెరి రిసొ, అమ్ కేన్ టాన్ తెయార్ కెరుక?” మెన, జోక
పుసిల. 18చియేసు జేఁవ్ క, “యెరూసలేమ్ తెతిలొపలాన్
సుదొతె తుమ్ గెచచ్ కెర, ‘అంచి సమయుమ్ పాఁవ జా
అసెస్. అంచసిసుస్ల్తెన్తుచి గెరిపండుగు కెరిందె’మెన,
పబుతుక సంగమెనఅమ్ కతెదయ్ లొ”మెలన్. 19యేసు
జోవయింక, సంగిలి రితిజేఁవ్ సిసుస్ల్ కెర,పసాక్అనిన్మ్ క
దొరుక్ జలిసి తెయార్ కెరల్.

20సాంజ్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్
అనిన్మ్కంకవెసిల. 21జేఁవ్అనిన్మ్కతెత్ తతికయ్,యేసు
జేఁవ్ క, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ చితె ఎకిక్లొఅంక విరోదుమ్ సుదల్ చిఅతిత్ సొరప్ కెర
దెయెదె”మెలన్. 22దసిస్మెంతికయ్, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్
తెన్ ఎతిక్మానుస్, “పబు, ఆఁవ్ గే?” మెన పుసిల, 23చి
యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “అంచి తెన్ పలెరుమ్ తె
కో ఆతు గల పోడి గండ బుడడ్వ తయెదె గే, జొయియ్ అంక
దెర,సొరప్ కెర దెయెదె.

24 “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ రెగిడిల్
రితి ఆఁవ్ ఉటట్ గెచిచ్ందె. గని, అయొయ్! ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక, కేన్ మానుస్ దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి
అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె గే, జో మానుస్ జతి సిచచ్చి రిసొ,
జో నే జెరమ్ తిలె జోక చెంగిల్ తతిత్” మెన, యేసు సంగిలన్.
25జోక దెర దెతొ యూదా “గురుబాబు, ఆఁవ్ గె?” మెన
సంగితికయ్, యేసు జోక, “తుయి జా సంగిలి” మెన
సంగిలన్.

26యేసు, సిసుస్ల్, జా పసాక్ అనిన్మ్ కెరె తా, యేసు
పోడియొ దెరన, “దయ కెరల్ది” మెలి రితి ‡దేముడు
అబొబ్స్ క జొకర కెర, జా పోడియొమోడ, సిసుస్ల్ క వంట
దా, జోవయింక, “తుమ్ ఈంజ కడన కా. అంచి ఆఁగుక
ఈంజ గురు జయెదె” మెన కెర, 27 ఏక్ గినన్చి దాచ
రసుస్మ్ దెర, దేముడు అబొబ్స్ క అనెన్ ఉచర, సిసుస్ల్ క
దా కెర, “ఇనెన్చి రసుస్మ్ పియ. 28 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
రసుస్మ్కిచొచ్ గురుచిమెలె,ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ చిపాపుమ్
గెచచ్య్ తిరిసొఅంచిలొఁయిసూఁయిజంకఅసెస్మెననొవి
పమానుమ్. 29అంచొఅబొబ్చిరాజిమ్ తెతుమ్ చితెన్ఇసి
ఆఁవ్ దాచ రసుస్మ్ నొవర్ పితి ఎద, ఇసిచి అనెన్ పియ
నాయ్మెన తుమ్ క సంగితసి”మెన, సంగిలన్.

30తెదొడి, జేఁవ్ దేముడుక గనుమ్ గాయ కెర, బార్ జా
కెర,ఒలీవమెటట్య్ఉటట్ గెల. 31తెదొడియేసుజోవయింక,
“ఆజి రాతిక, తుమ్ ఎతిక్జిన్ అంచి రిసొ బమమ్ జా అంక
ములితె. కిచొచ్క మెలె,
మెండల్రకితొసొకమొరయిందె,చిజోచమెండల్ఎతిక్జిన్

చెదురప్ జా గెచుచ్ల
మెన దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జంక అసెస్.
32 గని, ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్ పిమమ్ట్, తుమ్ చి కంట

అగెగ్ గలిలయ పాంతుమ్ తె గెచిచ్ందె” మెన, పమానుమ్
కెరల్న్. 33జాకయ్ పేతురు, “తుచి రిసొ ఎతిక్జిన్ బమమ్
జా తుక ములిలెకి, ఆఁవ్ తుక కెఁయంక ములి నాయ్”
మెన సంగిలన్. 34యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి
కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆజి రాతిక, కుకుడొ నే వాఁసితె
అగెగ్, ‘జోక నేని’ మెన అంచి రిసొ తివెవ్రి తుయి సంగితె”
మెన, సంగిలన్. 35 పేతురు జోక అనెన్, “ఆఁవ్ తుచి తెన్
మొరుక అసెస్ మెలె కి, ఆఁవ్ తుక ‘నేని’ మెన, కెఁయయ్ఁక కి
సంగి నాయ్” మెన సంగిలన్, చి సిసుస్ల్ ఎతిక్జిన్ కి దసిస్
మెల.

గెతేస్మనేమెంతి తోటతెయేసు దుకుమ్ సేడ ఏడిల్సి
36 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ తెన్ గెతేస్మనే మెంతి తోటతె

గెచచ్ కెర, జో “ఆఁవ్ ఒతత్ల్ తొ గెచచ్ పారద్న కెర జెతి
ఎద, తుమ్ ఇనెన్ వెస తా” మెన సంగ కెర, 37 ఎకిక్
పేతురుక చి జెబెదయిచదొగులపుతత్రుస్ల్ జతయాకోబుక
చియోహానుక పటిట్ కడన, ఇదిల్ దూరి గెచచ్ కెర, దుకుమ్
దా, మెనుస్తె ఒగగ్ర్ బాద సేడుక దెరొల్ . 38 తెదొడి, “అంచి
పెటిట్ తిలి దుకుమ్ రిసొమొర గెచుచ్క జయెదె. తుమ్ ఇనెన్
తా, అంచి తెన్ చెదొయి తా” మెన, సంగ కెర, 39 సగుమ్
దూరి గెచచ్ కెర, సెరున్ సేడ, దేముడు అబొబ్స్ క ఇసి మెన
పారద్న కెరల్న్. “ఓ బ, జతి లెక జలె, ఈంజ గినన్చి ఆఁవ్
నే పితి రితి అంక పిటట్వు, గని అంచి ఇసుట్ మ్ పోని. తుచి
ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్” మెన, పారద్న కెర, ఉటట్ కెర, 40జేఁవ్
సిసుస్ల్ తె అనెన్ ఉటట్ జా, జేఁవ్ నిజ అసిత్ మెన దెక కెర,
పేతురుక, “జలె, ఎకిక్ గడియ జలెకు అంచి తెన్ తుయి
రకితె తంక నెతిరల్ది గే? 41జత అలల్ర్ తె తుయిపాపుమ్నే
కెరె రితి జాగర తాపారద్న కెరె తా. ‘ఆతమ్ నిదానుమ్ అసెస్’
మెన ఉచరనెల్కి, ఆఁగ్ క సెకి నాయ్” మెనయేసు సంగ కెర,
42అనెన్క్ సుటుట్ ఇదిల్ దూరి ఉటట్ గెచచ్ కెర, “ఓ బ,ఈంజ
సెమచిగినన్ ఆఁవ్ పిలెకయిగెచెచ్దెజలె,తుచి ఇసుట్ మ్జరుగ్
జవుస్” మెన పారద్న కెర, 43 అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, జేఁవ్
సిసుస్ల్గూన్ కనెతకెరఅనెన్నిజఅసిత్ మెనదెక కెర, 44జోక
అనెన్ ముల దా, ఉటట్ గెచచ్, అనెన్క్ సుటుట్ తెదొడ్ చ కొడొ
పారద్న కెరల్న్.

45 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ తె అనెన్ ఉటట్ జా,
జోవయింక, “అపెప్కయ్సెలవ్ కడన, నే రకితెనిజఅసుస్స్
గే? ఈందె, సమయుమ్ జఁయి గెలి. ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ పాపుమ్ కెరసచి అతిత్ దెరున్ సేడిందె.
46 జొమమ్, గెచుచ్మ! ఈందె, అంక దెర దెతొసొ పాసి జా
అసెస్”మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

‡ 26:26 26:26 ‘దేముడు అబొబ్సి’మెన కేన్ సుటుట్ రెగడ్ తిలె, దేముడుచి రిసొ సంగితయ్.
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యూదాచి జనాబ్యేసుక దెరుక అయ్ లిసి
(మారుక్ 14:43-50; లూకా 22:47-53; యోహా

18:3-12)
47యేసు లటట్బెత్ తతికయ్, బారజిన్ సిసుస్ల్ తె జో అగెగ్

తిలొయూదాపాఁవ అయ్ లస. జోతెన్ కి ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
కతుత్ ల్ డండల్ దెరన యూదుల్ చ వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్
వెలెల్ల మానుస్ల్ తె యూదా తెన్ అయ్ ల. 48 జలె, ఈంజ
నే జతె అగెగ్, “ఆఁవ్ కకక్ చుంబిందె గే, జొయియ్ యేసు.
జోకయి దెరన” మెన యేసుక దెర దెతొ యూదా జేఁవ్
జనాబ్ క గురు సంగ తిలన్. 49జాచి రిసొ, జో యేసుతె
బేగి జా కెర, “గురుబాబు, జొఒర!” మెన సంగ, జోక
చుంబిలన్. 50యేసు జోక దెక, “ఓ నేసత్ము, తుయి కిచొచ్
కెరుక అయ్ లది గే, జయి కెరు”మెన,జోక సంగిలన్. జేఁవ్
అయ్ లసపాసిక జా,యేసుక దెరల్.

51 జలె, యేసు తెన్ తిలొసొ ఎకిక్లొ, ఆతు చంపొ కెర,
కతిత్ కడన, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక పెట, జోచొ
కంగొడ్ సింద గెలన్. 52యేసుజోక, “తుచి కతిత్ తిఁయదేసు.
కతిత్వొ తెన్ యుదుద్ మ్ కెరస కతిత్ తెన్ మొరుల. 53 అలెల్,
ఈంజసమయుమ్ఆఁవ్అంచొఅబొబ్కపారద్న కెరుక నెతిరి
మెన ఉచరసి గె? నెంజిలె, పారద్న కెరెల్గిన, జో డబబ్య్
వెయిలు దూతల్ క బేగి తోడ్ తెదవుక నెతె మెన తుయి
ఉచరసి గే? 54 గని, దసిస్ కెరెల్గిన, అంక ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్
జంక అసెస్ మెన దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి కీసి నెరవెరుస్ప
జయెదె!” మెనజో సిసుస్డుక సంగిలన్.

55 తెదొడి, జయి గడియయ్, యేసు జనాబ్ క, “ఆఁవ్
కిచొచ్ చోరల్య్ చి కతుత్ లు డండల్ దెరన అంక దెరుక తుమ్
అయ్ లదు గే? ఆఁవ్ రోజుక దేముడుచి గుడితె పెస బోదన
కెరెల్ కి, అంక జా పొది దెరుస్ నాయ్. 56 జలె, దేముడుచి
కబురుల్ రెగిడల్సచి అతిత్ రెగిడల్ కొడొ నెరవెరుస్ప జతి రిసొయి
ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జలి”మెన,యేసు సంగితికయ్, సిసుస్ల్
ఎతిక్ బియఁ కెర,జోకముల దా, ఉటట్ నిగిల.
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమొకెమ్యేసుక టీఁవడల్
(మారుక్ 14:53-65; లూకా 22:54-55,63-71;

యోహా 18:13-14,19-24)
57ఒతత్ తెంతొ,యేసుక జేఁవ్ విరోదుమ్ సుదల్ దెర కెర,

కయపమెలొఎతిక్కవెలొల్ పూజరితెజోకకడనెతికయ్,ఒతత్
దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి అనెన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ బెర తిల. 58 పేతురు, మాతుమ్, దూరి దూరి
యేసుచి పటిట్ జా జా, జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి వీదె పాఁవ
కెర, వీదెపెస కెర,ఆకర్ క కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె గే దెకుకమెన,
జమానుల్ తెన్ వెసిలన్.

59 వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలిల్ సబ కెరస ఎతిక్జిన్
యేసుకమారుక కోర్ పజా,జోకనేరిమ్వయడిత్ సాచిచజితె
తిల. 60 గని అబదుద్ మ్ సాచి సంగితస ఒగగ్ర్ జిన్ పురె
జలెకి, సరి జతి సాచి దొరుక్ జయె నాయ్. గని, ఆకర్ క,

దొగుల పురె జా కెర, 61 “ఈంజొమానుస్ ‘దేముడుచి గుడి
ఆఁవ్సేడవగెలకెర,తిరత్ కఅనెన్బందిందె’మెనసంగిలొ”
మెన సంగిల.

62 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి టీఁవొ
జా, యేసుక దెక, “ఈంజేఁవ్ సంగిలిస్ క కిచొచ్ జబాబ్ దెంక
నెతిరిస్ గే? ఈంజేఁవ్ తుక కిచొచ్ నేరిమ్ వయడత్తి?” మెన,
పుసితికయ్ కి 63 యేసు తుకెల్ తిలన్. జాకయ్, ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జోక అనెన్, “తుయి దేముడుచొ కీసుత్ జలొ
పుతుత్ సి జసెత్ జలె, ‘జీవ్ తిలొ దేముడు తోడు’ మెన, జోచి
నావ్ తెన్ అమ్ చి మొకెమ్ ఒపప్న సంగు” మెల, 64యేసు
జోక, “తుయి సంగిలి రితి. గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, ఆకర్ క ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొసొచి
ఉజెతొ పకక్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ వెస
తతిసి కి, ఆగాసుమ్ చి మబుబ్తె, ఆఁవ్ పరలోకుమ్ తెంతొ
అనెన్ ఉత జెతిసి కి తుమ్ దెకితె” మెన, సంగిలన్. 65జో
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, కోపుమ్ క జో గలనిల్ దిగిల్ చొకక్
చిరన గెల కెర, “అయొయ్! ‘దేముడుక సమానుమ్ జతసి’
ఈంజొ సంగుక పబుచి విలువ కడ వెలిల్ పాపుమ్ కెరయ్.
అమ్ క అనెన్ సాచుల్ అకక్ర్ నాయ్. ఈందె, దేముడుక
ఈంజొసమమ్ందుమ్సంగనిల్సి. తుమ్అపెప్సొంతసూనల్దు
ఈంజయి సరి జతయ్. 66 తుమ్ కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితె?”
మెనసబ కెరసకపుసితికయ్, జేఁవ్, “ఈంజొమొరిసిచచ్చి
ఎదిలి తపుప్ కెర అసెస్” మెన సంగ, 67 యేసుచి మొకెమ్
తుంక దా, జోక కుందిల. అనెన్, సగుమ్ జిన్ జోక పెట కెర,
68 “కీసుత్ , తుక కో పెటల్ గే తుయ్ కీసుత్ గద, అమ్ క సంగు!”
మెన కొంకడల్.

పేతురుయేసుక “జోక నేని”మెన సంగిలిసి
(మారుక్ 14:66-72; లూకా 22:56-62; యోహా

18:15-18,25-27)
69 ఈంజ మదెనె, పేతురు వీదె వెస తతికయ్, ఒతత్చి

తేర్ బోద గొతిత్ సుది ఎకిల్ జోతె జా కెర, “తుయి కి గలిలయ
పాంతుమ్ చొయేసు తెన్తిలది”మెన,జోక సంగిలి. 70జా
దసిస్ మెన సంగితికయ్, పేతురు, “తుయి సంగిలిసి అంక
అరుద్ మ్ జయె నాయ్” మెన, ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్, యేసుక
నేనిల్ రితి సంగిలన్.

71పేతురు అనెన్ వీదిచి గుముమ్మ్పకక్ గెతికయ్,అనెన్కిల్
తేర్ బోద గొతిత్ సుది జోక దెక కెర, “ఈంజొ కి నజరేతు
గఁవివ్చొ యేసు తెన్ తిలొ” మెన, ఒతత్ టీఁవ తిలసక
సంగిలి. 72 జలె పేతురు ఒటుట్ గలన, “జోమానుస్క ఆఁవ్
నేని”మెన సంగిలన్.

73 గడియ గెలి పిమమ్ట్, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలస పేతురుతె
జా కెర, “నిజుమి, తుయి జోచ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ. తుయి
లటట్బెల్ చినుక ఒతత్య్” మెన, సంగిల. 74 జేఁవ్ దసిస్
సంగితికయ్, పేతురు, “జో మానుస్క ఆఁవ్ నేని” మెన
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సపెన గల కెరన ఒటుట్ గలనుక దెరొల్ , చి బేగి కుకుడొ
వాఁసిలన్. 75జాచిరిసొ, “కుకుడొనేవాఁసెత్ అగెగ్, ‘జోకనేని’
మెన, తుయితివెవ్రి అంచి రిసొ సంగితె”మెనయేసు అగెగ్
సంగిలిసి ఏదసట్ కెర, పేతురు బార్జాఎదివాట్ దుకుమ్జా
ఏడ గెలన్.

27
యేసుక అదికారి జలొపొంతి పిలాతుతె నఙిలిసి
(మారుక్ 15:1; లూకా 23:1-2; యోహా 18:28-32;

బారి కమొమ్ 1:18-19)
1 రాత్ పాయితికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి యూదుల్ చ

అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సబ కెర, యేసుకమారుక
మెన తీరుప్ కెర, 2 జోక బంద కడన, *అదికారి జలొ
పిలాతుతెసొరప్ దిల. 3తెదొడి,యేసుక దెర దిలొయూదా,
“యేసుక నేరిమ్ వయడ అసిత్, చి మారుల” మెన దెక
కెర, “పాపుమ్ కెరల్య్” మెన దుకుమ్ జా బమమ్ జా, జేఁవ్
ముపప్య్ వెండి బిలల్ల్ జేఁవ్ వెలెల్ల పూజరుల్ తె చి అనెన్
వెలెల్ల మానుస్ల్ తె అనెన్ ఆన కెర, 4 “కేన్ తపుప్ నే కెరొల్
నీతి తిలొసొక ఆఁవ్ దెర దా ఆఁవ్ పాపుమ్ కెరల్య్” మెన
సంగిలన్. గని జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ కిచొచ్ మెల మెలె,
“జాకయ్ అమ్ క కిచొచ్? అమ్ చి పూచి నెంజె. తుయి
దెకన్”మెన, సంగితికయ్, 5జోయూదాజేఁవ్ వెండి బిలల్ల్
దేముడుచి గుడితె గల దా, గెచచ్, ఉరి గలన,మొర గెలొ.

6 యూదా దసిస్ కెరికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ జా డబుబ్ల్
వెంట కెర, కిచొచ్ మెలె, “ఈంజ ఎకిక్లొచి లొఁయి సువిలి
పాపుమ్ డబుబ్ల్. జాచి రిసొ, దేముడుచి గుడిచి డబుబ్ల్
పెటెతెఈంజడబుబ్ల్ గలుక జయెనాయ్”మెన 7లటట్బన,
ఉచరన, ‘యూదుల్ నెంజిల వేర దేసిమ్ చమానుస్ల్ క ఒతత్
రోవ గెలుక జయెదె’ మెన, కుమమ్రొ ఎకిక్లొచి బాటి జా
డబుబ్ల్ క గెనిల. 8 జాచి రిసొ, ఆజి ఎద, జా బాటిక
†‘ఎకిక్లొచిలొఁయి సువిలి పాపుమ్ చి డబుబ్ల్ క గెనిల్ బాటి’
మెంతతి. 9 ఇసి జరుగ్ జలిసి తెన్, దేముడుచి కబుర్
సంగిలొయిరీమ్యాచిఅతిత్ రెగిడిల్ కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“పబు సంగిలి రితి, ఇసాయేలులు సగుమ్ జిన్, ఎకిక్లొక

గెనుక మెన ఒపప్నిల్ సొముమ్క, మెలె ముపప్య్
వెండిబిలల్ల్ క, 10కుమమ్రొచివెడఏక్గెనిల,”మెన
రెగిడిల్ కోడు.

అదికారియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
11 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక జో పిలాతు

మెలొఅదికారిచిమొకెమ్ టీఁవొ జలొ, చిజోఅదికారియేసుక
“యూదుల్ చొ రానొ తుయి గె?” మెన పుసితికయ్, యేసు
“తుయి సంగిలి రితి,” మెన జబాబ్ మెలన్. 12 గని

వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోచి ఉపిప్రి
నేరిమ్ వయడిత్కయ్, జో జబాబ్ కిచొచ్ కి సంగె నాయ్.
13జాకయ్,పిలాతుయేసుకఅనెన్, “తుచిఉపిప్రిఈంజేఁవ్
కెతిత్ నేరిమ్ లు వయడత్తి గే, తుయి సూనిస్ నాయ్ గే?”
మెనజోక సంగిలే కి, 14జేఁవ్మానుస్ల్ సంగిల నేరిమ్ లుతె
ఎకిక్క కి యేసు జబాబ్ సంగె నాయ్, చి అదికారి ఎదివాట్
ఆచారిమ్ జలన్.

15 జలె, జా పండుగు పొది, పెజల్ కోర్ ప జలొ కేన్
జలెకు జేలిజలొసొకములదెంకజోఅదికారికఅలవాట్జా
అసెస్. 16జా కాలుమ్, జలె, బరబబ్ మెలొ ఎతిక్జిన్ జానొల్
ఒగగ్ర్ మూరుక్మ్ తిలొజేలి జలొఎకిక్లొఅదికారిచి జేల్ తె
తిలన్. 17 జలె, పెజల్ బెర తతికయ్, పిలాతు జోవయింక
“ఆఁవ్ కకక్ములదెంకమెనతుమ్కోర్ పజతసు? బరబబ్క
గే, కీసుత్ మెంతొ యేసుక గే?” మెన జోవయింక పుసిలన్.
18 జో అదికారి కిచొచ్క ఇసి జేఁవ్ పెజల్ నిసానుక సెలవ్
దిలొమెలె, యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ ఎకిక్ గోసచి రిసొ
యేసుక తీరుప్ కెరి టాన్ తె ఆన అసిత్ మెనజానె.

19 పిమమ్ట్, రుజుజ్ కెరి పొది వెసితి పీటతె, జో అదికారి
తెదొడివెసితికయ్,జోచితేరిస్ ఏక్గొతిత్ సుదిచిఅతిత్,జోతెన్
కబుర్ తెదయ్ లి. “జో నీతి తిలమానుస్క జేఁవ్ యూదుల్
కెరిస్ తె తుయిజోలిక గో నాయ్. ఆజి ఆఁవ్ జోచి రిసొ సివన్
దెక అలల్ర్ జలయ్”మెన,అదికారిజలొమునుస్స్ తె కబుర్
తెదయ్ లి.

20గని,వెలెల్లపూజరుల్ చిఅనెన్వెలెల్లమానుస్ల్ కిచొచ్ కెరల్
మెలె, “ ‘బరబబ్క ముల దేసు!’ మెన సంగ” మెన పెజల్ క
సికడెత్ తిల. 21జలె, అదికారి జనాబ్ క అనెన్ కిచొచ్ పుసిలన్
మెలె, “దొగులతె ఆఁవ్ కకక్ ముల దెంక?” మెన పుసిలన్,
చి జేఁవ్ “బరబబ్కయ్” మెన కేక్ గలిత్కయ్, 22 పిలాతు
“దసిస్ జలె, కీసుత్ మెంతొయేసుక ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెన
పుసిలన్. జేఁవ్ జనాబ్ ఎతిక్జిని, “సిలువతె గల, మొరి
సిచచ్ కెరు!” మెన సంగిల. 23జేఁవ్ జనాబ్ దసిస్ జతికయ్,
జోఅదికారి “కిచొచ్క? ఈంజొకిచొచ్నేరిమ్కెరఅసెస్?” మెన
పుసిలన్, గని, “సిలువతె గల, మొరి సిచచ్ కెరు!” మెన
గటిట్ఙ కేకుల్ గలిల.

24 జలె, ‘కెదిద్ సంగిలే కి కామ్ క నెంజె, గని పెజల్ అనెన్
గగొగ్ ల్ జతతి, చి ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల. యేసుచి రిసొపూచి
సేడుక అంక కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్’ మెన పిలాతు దెక కెర,
పాని నఙన, పెజల్ చి మొకెమ్ అతొత్ దోవన, “ఈంజొ నీతి
మానుస్క మారిస్ చి రిసొ తుమి దెకన్. జోచి లొఁయి అంచి
పూచి నాయ్” మెన పెజల్ చి మొకెమ్ సంగిలన్. 25 జో
అదికారి దసిస్ సంగితికయ్, పెజల్ ఎతిక్, “జోచి లొఁయిచి
పూచి,అమ్ చిఉపిప్ర్ చిఅమ్ చబోదల్ చిఉపిప్ర్ తవుస్.”

* 27:2 27:2 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ జా దేసిమ్ ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె తతికయ్, జా రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ పిలాతు అదికారి జా
అసెస్. † 27:8 27:8 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’.
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మెనఒపప్న, కేకుల్ గలిల. 26తెదొడి,జేఁవ్కోర్ పజలిరితి,
పిలాతు బరబబ్క ముల కెర, యేసుక కొరడ్ల్ తెన్ పెటవడ,
‘జోక సిలువతె గలుత్ , జలె’ మెన జోవయింక జమానుల్ తె
సొరప్ దిలన్.

జమానుల్ యేసుక కొంకడిల్సి
(మారుక్ 15:16-20;యోహా 19:2-3)

27తెదొడి, అదికారితెచ జేఁవ్ జమానుల్ యేసుక అదికారి
గేర్ చితెడిచి గదితె కడనా కెర, జమానుల్ ఎతిక్క ఒతత్ ఆనవ
కెర, 28 యేసుచ సొంత పాలల్ కడ గెల కెర, ఏక్ ఎరన
రగుమ్ చిపాలుమ్యేసుక గలదా, 29కంటక ఏక్ కిరీటుమ్
గంచ కెర, యేసుచి బోడితె గల దా కెర, ఏక్ డండొ జోచి
ఉజిల్ అతిత్ దెరవ కెర, జొకర జోచి పురెతొ సెరున్ సేడ,
“యూదుల్ చొ రానొ, తుక జెయియ్!” మెన జోక కొంకడల్.
30పిమమ్ట్, జోచి ఉపిప్రి తుంక, జా డండొ కడ కెర జా తెన్
జోక బోడితె పెట పెట, 31జోక దసిస్ దూసుప కెరిల్ పడొత్ ,జోక
గల తిలి ఎరన పాలుమ్ కడ కెర, జోచ సొంత పాలల్ జోక
అనెన్ గల దా కెర, సిలువతె గలిత్ రిసొ జోక కడ నిల.

యేసుక సిలువతె టీఁవడిల్సి
(మారుక్ 15:21-32; లూకా 23:26-39; యోహా

19:17-19)
32 యేసుక ‡సిలువతె గలిత్ రిసొ, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్

గెతె తతికయ్, కురేనియు దేసిమ్ చొ సీమోను మెలొ
ఎకిక్లొక డీసిత్కయ్, యేసుక గలిత్ సిలువ వయితి రిసొ జోక
బలవంతుమ్ కెరల్. 33 గొలొగ్ తా మెంతి టాన్ తె, మెలె గిడిగ్
పోలికచి ఏక్ మెటట్య్, పాఁవ కెర, 34 నొపిప్ తొకిక్ కెరి
ఓసుత్ బెదయ్ లి దాచ రసుస్మ్ యేసుక జమానుల్ దా కెర,
“పి” మెన సంగితికయ్, జో జా చక దెక, పియె నాయ్.
35 పిమమ్ట్, సిలువతె గల టీఁవడ కెర, “జోచ పాలల్
వంటనుమ”మెనచీటుల్ గల, వంటనల్. 36తెదొడిజోక రకుక
మెన ఒతత్ వెసిల.

37 అనెన్, “ఈంజొ యేసు, యూదుల్ చొ రానొ” మెన,
జోచి ఉపిప్రి నేరిమ్ రెగిడిల్ §దారుగండ ఏక్ జోచి బోడిచి
ఉపిప్రి ఒడొవ దిల. 38యేసుచి ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొక,
డెబి పకక్ ఎకిక్లొక,దొగులచోరుల్ క కి ఎకెక్క్ సిలువల్ తె గల
టీఁవడల్.

39జా వాటు గెతె తిల మానుస్ల్ యేసుక ఆఁస, ఆఁస
బోడి దునొన్వ, 40 “దేముడుచి గుడి సేడవ తిరత్ క అనెన్
బందితొసొ తుయి జలె, తుక తూయి రచిచ్ంచుప కెరను.
తుయి దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, జా సిలువ తెంతొ ఉతు”
మెన జోక దూసుప కెరల్. 41 వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్

దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్
కి, జోక దూసుప కెరి రితి, 42 కిచొచ్ మెన కొంకడల్ మెలె,
“ఈంజొ వేర సుదల్ క రచిచ్ంచుప కెరెల్ కి, జోక జొయియ్
రచిచ్ంచుప కెరనుక నెతె. ఈంజొఇసాయేలు పెజల్ చొరానొ
జలె, అపెప్ సిలువతె తెంతొ ఉతుసు, చి జోక నంపజమ్ దె.
43 జో దేముడుచి ఉపిప్రి నంపజా అసెస్ బెరె. ఆఁవ్
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ సి, మెలన్ గెద?
జలె, దేముడుక ఇసుట్ మ్ తిలె, ఈంజొ నేమొరి రితి ఇనెన్క
రచిచ్ంచుప కెరుస్!” మెన, ఆఁస ఆఁస, దూసుప కెరల్.
44యేసు తెన్ బెదవ సిలువల్ తె టీఁవడల్ దొగు చోరుల్ కి,జోక
దసిస్ దూసుప కెరల్.

యేసుమొరిల్సి
(మారుక్ 15:33-41; లూకా 23:44-49; యోహా

19:28-30)
45 జలె, బార గంటల్ మెదెద్నె తెంతొమొదొల్ కెర, తినిన్

గంటల్ ఎద, జా ఒండి దేసిమి అందర్ డంక తిలి. 46జలె,
పాసి పాసి తినిన్ గంటల్ క, యేసు, “ఏలీ, ఏలీ, లామా
సబకానీ” మెన సంగ, గటిట్ఙ ఒరస్ దిలన్. జా కోడుక కిచొచ్
అరుద్ మ్ మెలె, ‘అంచొ దేముడు పబు, అంచొ దేముడు
పబు, అంక కిచొచ్క ఆతు ముల దిలది?’

47 “జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలసతె సగుమ్ జిన్ జా కోడు
సూన కెర, ‘ఈంజొ ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొక బుకారయ్,
కిచొచ్గె’ ” మెల. 48 బేగి జోవయింతె ఎకిక్లొ నిగ గెచచ్,
బూంజు రితిసి వెంట, అమ్ డి దాచ రసుస్మ్ తె బుడడ్వ కెర,
ఏక్ రివవ్తె బంద, చంప కెర, యేసుక ‘పి’ మెన దిలన్.
49గనిపాసితిలస, “పోని. ఏలీయాజోక రచిచ్ంచుప కెరుక
ఉతెదె గే, నాయ్ గే, దెకుమ” మెన కొంకడల్. 50 తెదొడి,
యేసు అనెన్ గటిట్ఙ కేక్ గల కెర,పానుమ్ముల దిలన్.

51 యేసు మొర గెలి గడియయ్ దేముడుచి గుడితె
ఒడొవ తిలి తెర, *ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎదక చిరి జా
దొనిన్ గండల్ జలి. బుఁయి అదుద్ ర్ జలి. రంగిన్పతల్
పుటట్ గెల. 52అనెన్, మెసుస్న్ లు ఉగిడ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్
నిజ తిల దేముడుచొ సుదల్ మొరల్స మెసుస్న్ తె జీవ్ జా,
ఉటల్. 53 యేసు జీవ్ జా ఉటిల్ పడొత్ , మెసుస్న్ లు తెంతొ
బార్ జా, దేముడుచి గుడి తిలి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె
గెచచ్ కెర, ఒగగ్ర్ జిన్ క డీసిల. 54 జలె, యేసుక రక తిల
జమానుల్ , జోవయించొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ తెన్,
బూకంపుమ్కెరిల్పొదిజరుగ్ జలిసిఎతిక్దెక కెర,బలేబియఁ
కెర, “నిజుమి, ఈంజొ దేముడుక పుతుత్ సి జా తిలొ” మెన
సంగిల.

‡ 27:32 27:32సిలువ కీసితయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తిచిఏక్అడుడ్ మ్ జతిదొనిన్ డండల్బెదవుల. జాసిచచ్ జతొమానుస్కజాసిలువతెఎంగడ్వ కెర,జోచఅతొత్
చటొట్ చంపొ కెరవ, అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొసొ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్
తెన్ చి సిచచ్ జా. § 27:37 27:37యూదుల్ క కొంకడిత్ రిసొ పిలాతు అదికారి జాదార్ గండ రెగడ్ తిలన్. యోహాను 19:19. * 27:51 27:51 ఎకిక్
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరి తెర,ఈంజ.
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55యేసుకసవెచన కెరి రిసొ, గలిలయపాంతుమ్తెంతొ
జోచిపటిట్ జాతిలతేర్ బోదల్ఒగగ్ర్ జిన్కిజోమొరిల్పొదిఒతత్
తిల. 56జోవయింతె కో కో తిల మెలె, మగద్లేనే పటున్మ్ చి
మరియ మెలిసి, పడొత్ యాకోబుక చి యోసేపుక అయయ్సి
జలి †మరియ, పడొత్ జెబెదయిచపుతత్రుస్ల్ చి అయయ్సి.

యేసుచి పీనుమ్ వెంట గెలిసి
(మారుక్ 15:42-47; లూకా 23:50-56; యోహా

19:38-42)
57సాంజ్జతికయ్,యేసుకనంపజాసిసుస్డు రితొజలొ

యోసేపుమెలొఅరిమతయ్గఁవివ్చొసొమాస్రి ఎకిక్లొజా
కెర, 58 పిలాతు అదికారితె గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్
అంక దే” మెన సంగితికయ్, జో అదికారి జోక దాస మెన
ఆడ దిలన్. 59 జలె, యోసేపు జా పీనుమ్ ఉతవ జాక
నొవి విలువచి బటట్ పంగవ కెర, 60జోచి రిసొ నొవర్ కెరవ
తిలి రంగిన్ పతుత్ ర్ చి డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ తెనా కెర, తెడి రోవ
దిలన్, చి గుముమ్మె వెలొల్ పతుత్ రు పెలవ దా డంక గెల కెర,
ఉటట్ గెలన్. 61తెదొడి మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ చి జా
అనెన్క్ ‡మరియఒతత్ మెసుస్న్ చిమొకెమ్ వెస తిల.

మెసుస్న్ క డిటుట్ మ్ బంద కెర తిలిసి
62అనెన్క్ దీసి, మెలె పండుగ్ చి బోగి దీసిక అనెన్క్ దీసి,

వెలెల్లపూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్ పిలాతు అదికారితె బెదజా
కెర, 63జోక, “బాబు, జోమోసిమ్ కెరొల్సొ జీవ్ తిలి పొది,
మొరెల్ తిరత్ క ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె మెలిసి ఏదసట్
కెరసుమ్. 64జాకయ్,తిరత్ ఎదమెసుస్న్ క చెంగిల్ బందు
కెరవడు, నెంజిలె జోచ సిసుస్ల్ జా కెర, జోక ఉకుక్ల నా
కెర, యేసు జీవ్ జా మెసెన్ తెంతొ బార్ జలొ మెన, పెజల్ క
సికడుల, చి అగెగ్చి మోసిమ్ చి కంట ఆకర్ చి మోసిమ్
ఒగగ్ర్ జయెదె” మెన, యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
అదికారికసంగిల. 65పిలాతు “జమానుల్ క కడన రకవడ,చి
తుమ్ గెచచ్ కెర, తుమ్ తెరిల్ ఎదిలి డిటుట్ మ్ బందు కెరవడ”
మెన, జేఁవ్ క సంగిలన్. 66జేఁవ్ గెచచ్ కెర, రకితసక టీఁవడ
కెర,జోకఅడుడ్ కెరొ పతుత్ రు డిటుట్ మ్ రెచ కెర,ముద గలదా,
మెసుస్న్ క కో లుంకచోరు నే ఉగిడిత్ రితి కెరల్.

28
యేసు జీవ్జా ఉటట్ అసెస్
(మారుక్ 16:1-8; లూకా 24:1-12; యోహా 20:1-

10)

1 *సెలవ్ కడనిల్ దీసి జీన గెలి పడొత్ , సెలవ్ కడనిల్ దీసి
రాత్ పాయితె తతికయ్, మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ కి,
జా అనెన్క్ మరియ కి, జా మెసుస్న్ దెకుక గెల. 2 ఒతత్
పాఁవిలె, ఈందె, దేముడుచి దూత ఎకిక్లొ పరలోకుమ్
తెంతొ ఉతిత్రికయ్, ఒగగ్ర్ బూకంపుమ్ జరుగ్ జలి, చి జో
దూతజోఅడుడ్ తిలొ పతుత్ రు ఒసుస్ల్ కెర, పతుత్ ర్ చిఉపిప్రి
వెసిలన్. 3జోకదెకిలె,ఉజిడ్తిలి రితిడీసిలొ,జోచపాలల్
మంచుచి ఎదిలి చొకిక్ల డీసిల. 4జోక బియఁ కెర, ఒతత్ రక
తిల జమానుల్ మొర గెల రిత జల. 5 గని, జో దేముడుచి
దూత జేఁవ్ దొగుల తేర్ బోదల్ క దెక, జేఁవ్ క, “తుమ్బియఁ
నాయ్. సిలువతె జేఁవ్ టీఁవడొల్ యేసుక తుమ్ చజితసు
మెనఆఁవ్జాని. 6జోఇనెన్నాయ్. జోసంగిలి రితి,జీవ్జా
ఉటట్ అసెస్. ఈందె,తుమ్జాకెర,జోతిలిటాన్దెక కెర, 7బే
బేగి గెచచ్, చి జోచ సిసుస్ల్ క ఇసి మెన సంగ. యేసుపబు
మొర గెచచ్ తా, జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్, చి ఈందె, జో తుమ్ చి
కంటఅగెగ్ గలిలయతెగెతయ్. తుమ్ఒతత్ జోక దెకితె,మెన
జోవయింక సంగ దాస.” మెన జేఁవ్ తేర్ బోదల్ క జో దూత
సంగిలన్. 8జాచి రిసొ, జేఁవ్ దొగుల బి తెన్, సరద్ తెన్,
మెసెన్ తెంతొ బార్ జా, యేసుచ సిసుస్ల్ తె గెచచ్ జా కబుర్
బేగి సంగుక మెన, ఉటట్ నిగిల.

9 జేఁవ్ దొగుల తేర్ బోదల్ యేసుచ సిసుస్ల్ తె గెచుచ్క
నిగితె తతికయ్, యేసు జోవయింక వటెట్ దసుస్ల్ జా,
“చెంగిల్ అసుస్స్ గే?” మెన సంగిలన్, చి జేఁవ్ జోచి పాసి
జా కెర,జోచచటొట్ దెరనజొకరికయ్, 10యేసుజోవయింక,
“బియఁ నాయ్. అంచ సిసుస్ల్ తె గెచచ్ జోవయింక కిచొచ్
మెన సంగ దాస మెలె, గలిలయతె గెచచ్. ఒతత్ అంక దెకితె
మెన యేసు తుమ్ క సంగ తెదయ్ లన్, మెన సంగ దాస”
మెనయేసు సంగిలన్.

11 జేఁవ్ దొగుల తేర్ బోదల్ యేసుచ సిసుస్ల్ తె గెతె
తతికయ్, జా మెసెన్ రక తిల జమానుల్ సగుమ్ జిన్
యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ కెర, మెసెన్ జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ వెలెల్ల
పూజరుల్ క సంగిల. 12జాకయ్ జేఁవ్ పూజరుల్ , అనెన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ తెన్ సబ కెర, లటట్బన, జేఁవ్ జమానుల్ క లంచుమ్
దా కెర, 13జోవయింక ఇసి మెన సికడల్. “పెజల్ క తుమ్
ఇసి మెన: ‘జోవయించ సిసుస్ల్ అందరె జా కెర, అమ్
నిజ తతికయ్, జోక ఉకుక్ల నిల’ మెన సంగ. 14ఈంజ
ఎతిక్ అదికారిక నేన్ తె జలెగిన, తుమ్ కిచొచ్ సిచచ్ నే జతి
రితి అమ్ జోక సేంతుమ్ కెరుమ్ దే” మెన, యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ పూచి సేడల్. 15 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ జమానుల్ జా లంచుమ్ కడనా కెర,

† 27:56 27:56ఈంజమరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె;మతత్యి 13:55. ‡ 27:61 27:61యేసుచి అయయ్సి జయెదె. * 28:1 28:1 ఎతిక్
సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి
కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెననావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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జోవయింక సంగిలి రితి కెరల్. ఆజి ఎద కి జా అబదుద్ మ్
యూదుల్ సూన నంప కెరతి.
యేసు సిసుస్ల్ తెన్ అనెన్ దసుస్ల్ జలిసి కామ్

తియారిల్సి
16 ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ గలిలయతెచి యేసు సంగిలి

మెటట్తె ఉటట్ గెల. 17 గెచచ్, జోక దెక కెర, సెరున్ సేడ జోక
జొకరల్. గని సగుమ్ జిన్అనామ్నుమ్జల. 18తెదొడి,యేసు
జోవయించి పాసి జా కెర, “పరలోకుమ్ తె, బూలోకుమ్ తె
ఎతిక్ అదికారుమ్ అంక దొరుక్ జా అసెస్. 19జాచి రిసొ
తుమ్ దేసిమ్ లు ఎతిక్తె గెచచ్ కెర, మానుస్ల్ ఎతిక్తెచ
పెజల్ తెఅంక నంపజాసిసుస్ల్ జతి రితి కెర,అబొబ్సి జలొ
దేముడుచి, దేముడు పుతుత్ స్ చి, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చి నావ్ తెన్, జోవయింక బాపిత్సుమ్ దాస. 20 అనెన్,
ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ సంగబోదన కెర అసిస్ గే,జాఎతిక్
జేఁవ్ నంపజతసక కి సంగ బోదన కెర. ఈందె, ఉగుమ్
పూరి జతె ఎదక కి, కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్
తోడ్ అసిస్”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
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మారుక్ సుబుమ్ కబుర్
మారుక్ రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొజెతిస్ చి రిసొయోహానుసాటప్
కెరిసి

(మతత్ 3:1-12; లూకా 3:1-9,15-17;యోహా 1:19-
28)

1 *దేముడుచొ పుతుత్ సి జలొ యేసుకీసుత్ చి† సుబుమ్
కబుర్ ఇసిమొదొల్ జతయ్.

2 ‡దేముడుచ కబుర్ సంగిలొ యెసయా పూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు రెగిడిల్ రితి జరుగ్ జలి.
“ఈందె, తుక వాట్ తెయార్ కెరయ్ తి రితి, అంచొ బారికి

జతొ ఎకిక్లొక తుచి కంట అగెగ్ తెదయిందె”
మెన, 3అనెన్,
“ఎకిక్లొ అంచొ బారికి రితొ జా, అంచి అవాడ్ రితొ జా,

‘పబుకయ్ వాట్ చెంగిల్ కెరు. జోక వాట్ తినన్గ
కెరిల్ రితి తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ ఆననా’ మెన,
బయిలె పదేసిమితా కేక్ గల సాటప్ కెరెదె”

మెన, రెగిడిల్ కోడు.
4ఈంజేఁవ్ కొడొ కీసి నెరవెరుస్ప జల మెలె, బాపిత్సుమ్

దెతొ యోహాను మెలొసొ బయిలె బార్ జా బులుక దెర
కెర, “తుమ్ చి పాపల్ చి రిసొ తుమ్ పెటిట్ దుకుమ్ జా,
పాపుమ్ ములిత్ బుదిద్ జా, దేముడు తుమ్ చి పాపుమ్
చెమించుప కెరి గురుక, తుమ్ బాపిత్సుమ్ నఙన.” మెన
సాటప్ కెరె తిలన్. 5 యోహాను ఇసి కెరె తతికయ్,
యూదయమెలి జా పదేసిమ్ చ పెజల్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా
పదేసిమ్ చి §యెరూసలేమ్ మెలి వెలిల్ పటున్మ్ చ పెజల్
ఒగగ్ర్ఒగగ్ర్ జిన్,జోతెజాబయిలెజాకెర,జేఁవ్ కెరల్పాపల్ చి
రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా, ఎదారుద్ మ్ తెన్ ఒపప్న సంగ కెర,
యోరాద్ నుమెంతిఒతత్చి గడెడ్ ,జోచిఅతిత్ బాపిత్సుమ్నఙన్ తె
తిల.

6యోహాను కీసొ తిలొ మెలె, ఒంటెచ రోమల్ చ పాలల్
గలన, చామ్ తెన్ కెరిల్ పటక్ కెరంటె బందన, డొంగెచి
ఒండాల్ తేల్, చిటక్ల్ కతొసొ. 7 కిచొచ్ మెన యోహాను
బోదన కెరె తిలన్ మెలె, “అంచి పటిట్ అనెన్కొల్ జెతయ్,
అంచి కంట జోక అదికారుమ్ ఒగగ్రి. ఆఁవ్ వంపొ జా జోచ
చటొట్ తెచ జోడుల్ తెచ వాలివొ యిపుక జలెకు అంక విలువ

నాయ్. 8ఆఁవ్ జలె,పానితెతుమ్ కబాపిత్సుమ్ దెతసి, గని
అపెప్ జెతొసొ జలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్ క
బాపిత్సుమ్ దెయెదె”మెనసాటప్ కెరె తిలన్.

యేసు బాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
9 తెదొడి ఏక్ దీసి, యేసు గలిలయ పాంతుమ్ తెచి

నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ ఉటట్ జా కెర, ఒతత్ యోరాద్ ను గడెడ్
యోహానుచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙనొల్ . 10యేసుపాని తెంతొ
బార్ జలి బేగి యోహాను కిచొచ్ దెకిలన్ మెలె, పరలోకుమ్
ఉగిడ్ జలి, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్,పారవ్ పిటట్చి రితి
జా,ఉతజాయేసుచిఉపిప్రి టీఁవొ జలి. 11అనెన్, “తుయి
అంచొపేమతిలొపూతుత్ . తుచిరిసొఅంకసరద్సంతోసుమ్”
మెన పరలోకుమ్ తెంతొ సంగిలిస్ చి అవాడ్ అయ్ లి.
సయ్ తాన్ చి అతిత్ యేసు పరిచచ్ జా జీనిల్సి
(మతత్ 4:1-17; లూకా 4:1-15)

12 దసిస్ జలి బేగి, కో నెంజిలి బయిలె యేసు గెతి రితి,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోక పెలవ నిలన్. 13యేసు
ఒతత్ దొనిన్ విసొ దీసల్ తతికయ్, సయ్ తాన్ జోక పాపుమ్
కెరవుకఉచరల్న్. ఒతత్ రితయ్జంతువుల్తిల. దేముడుచి
దూతల్జా కెర,యేసుక సావెచన కెర, సుకుక్మ్ కెరల్.

14 జా పొది, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహాను జేలి
జలొ. జో యోహాను జేలి జలి పిమమ్ట్, యేసు,
దేముడు జలొ అబొబ్స్ చి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర కెర,
బుల బుల, గలిలయ పాంతుమ్ తె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్.
15 “*దేముడుచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జెతిస్ క రకితి
కాలుమ్పూరిజాఅసెస్. దేముడుచిరాజిమ్పాసిజాఅసెస్.
జాచి రిసొ, తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా.
పాపుమ్ములిత్ బుదిద్ జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా”
మెనబోదన కెరె తిలన్.

చెతత్ర్ జిన్ సిసుస్ల్ కయేసు నిసాన బుకారిల్సి
16 యేసు జా గలిలయ పాంతుమ్ చి సముదుమ్ చి

గటుట్ తె ఇండితె తా, సీమోనుక చి అందెయ మెలొ
సీమోనుచొ బావొస్ క దెకిలన్. జేఁవ్ దొగుల గడెడ్ వల గలెత్
తిల. జేఁవ్ మొసస్ దెరస. 17 జలె, యేసు జోవయింక
దెక, “తుమ్ అంచి పటిట్ జా, చి మానుస్ల్ అంక నంపజతి
రిసొ, జోవయింక తుమ్ అంచితె కడ ఆన్ తి రితి తుమ్ క
సికడిందె”మెనసంగిలన్. 18ఇసి సంగ బుకారిల్ బేగి, జేఁవ్,

* 1:1 1:1 అపెప్ తెంతొ జోక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్ దె. † 1:1 1:1 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి
కోడు. అమ్ చపాపల్జో చెమించుప కెరిస్ చి రిసొచి కబుర్. యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్. జోఅరిప్తుమ్జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొ
నంపజల మానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. ‡ 1:2 1:2 ‘జోచ కబురుల్ సంగిలస’ మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొ కకక్

ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు నిసాన, జోచ కబురుల్ మానుస్ల్ క జేఁవ్ సంగితి రిసొ, జోచి ఆతమ్సెకి జోవయింక దెయెదె. § 1:5 1:5యెరూసలేమ్
పటున్మ్ యూదుల్ క ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె, ఒతత్ దేముడుచి గుడి తయెదె. ఒండి బూలోకుమ్ క ఎకిక్ ఒతత్య్ జోవయించి దేముడుచి గుడి

తయెదె. * 1:15 1:15మతత్యి మెలొయేసుచ సిసుస్డు రెగిడిల్ రితి, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్యేసు తెన్ పాసి జా అయ్ లొస్ చి కబుర్, ఈంజ. మతత్యి
3:2,3.
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జోవయించ వలల్ ముల దా కెర, జోచి పటిట్ గెచచ్, జో తెన్
బులుక దెరల్.

19 ఒతత్ తెంతొ అనెన్ ఇదిల్ దూరి గెచచ్ కెర, జెబెదయి
మెలొఎకిక్లొచ దొగుల పుతత్రుస్ల్ కయేసు దెకిలన్. వెలొల్ చి
నావ్ యాకోబు, బావొస్ చి నావ్ యోహాను. జేఁవ్ దొగుల
జోవయించి దోనితె వెస తా, చిరి జల వలల్ చెంగిల్
కెరె తిల. 20 జోవయింక దెకిల్ బేగి, యేసు జోవయింక
బుకారల్న్. జెబెదయి మెలొ జోవయించొ అబొబ్స్ క,
జోవయింతె కూలి కెరసక కి దోనితె ముల దా, జేఁవ్ దొగుల
బావుడుల్ జోచ సిసుస్ల్ జతి రితియేసుచి పటిట్ గెల.
బూతుమ్ దెరొల్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(లూకా 4:31-37)

21 జలె, యేసు, జేఁవ్ సిసుస్ల్ తెన్ కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తె బెద గెల. అనెన్క్ †సెలవ్ కడనిల్ దీసి, దేముడుక
బకి కెరి యూదుల్ చి ఒతత్చి సబ గెరి గెచచ్, తెడి పెస
కెర, యేసు బోదన కెరుక దెరల్న్. 22మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కెరి రితి నాయ్, గని దేముడు దిలి
అదికారుమ్తెన్యేసుసొసుట్ మ్బోదన కెరల్న్, చి ఒతత్ తిల
మానుస్ల్ బలే ఆచారిమ్ జల.

23 తెదొడి జేఁవ్ తిలి సబగేరి బూతుమ్ దెరొల్ ఎకిక్లొ
డీసిలొ. 24 జో జలె “ఓ నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుపబు,
అమ్ చితెన్తుక కిచొచ్కామ్? అమ్ కపాడ్కెరుకజాఅసిస్స్
గే? తుయి కొనొస్ గే జాని. దేముడుచి ‡సుదిద్ తిలొసొ,
తుయి.” మెన కేక్ గలొ. 25యేసు, జలె, “తుకెల్ తా ఇనెన్క
ములదాగో!” మెనజోమానుస్కదెరిల్ బూతుమ్ కగోలకెరల్న్.
26 బూతుమ్ జోమానుస్క అదుద్ ర్ కెర దా, గటిట్ఙ ఒరస్వడ
కెర,జోకముల దిలొ.

27 జరుగ్ జలిసి ఎతిక్జిన్ దెక ఆచారిమ్ జా,
“అబబ్రేయయ్! ఈంజ కెదిద్ అదికారుమ్ తిలి బోదన. నొవి
రగుమ్. బూతల్ క కి అదికారుమ్ తెన్ ఈంజొ ‘గో!’ మెన
సంగిలె, జా సూన, ఈంజొ సంగిల్ రితి ఉటట్ గెతతి!” మెన
బమమ్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సంగనల్. 28జా దీసి తెంతొ,
జా ఒండి గలిలయ పాంతుమ్ తె, కేనె ఒతత్, యేసుచి రిసొ
ఎతిక్జిన్ సూనల్.

29 బూతుమ్ దెరొల్సొక చెంగిల్ కెరిల్ బేగి, సబ గెరి తెంతొ
బార్జాముల కెర,యాకోబు చియోహాను తెన్యేసు బెద
గెచచ్, సీమోను చిఅందెయచిగెరి గెల. 30జలె, గెరి పెసిలె,
సీమోనుచిఅతత్స్జొరొజ్ సేడనిజఅసెస్. దసిస్అసెస్మెనదెక
కెర, సిసుస్ల్యేసుక సంగిల. 31యేసుజాచిపాసిజా కెర,

ఆతు దెర ఉటట్య్ తికయ్,జొరొజ్ జాకముల దిలి, చిచెంగిల్
జలి,జామంతిరి గెరి తిలసక సవెచన ఎతిక్ కెరిల్.

ఒగగ్ర్ జిన్బాద తిలసకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
32 జా దీసి సాంజ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్

తిలసక కి, బూతుమ్ దెరల్సక కి యేసుతె పెజల్ కడ ఆనల్.
33జా పటున్మ్ చ పెజల్ ఎతిక్జిన్ జా గెర్ చి వీదె బెర జా,
గుముమ్మె టీఁవొ జా తిల. 34 జోవయింతె రగరగాల్ చ
జబుబ్ల్ తిల మానుస్ల్ క యేసు చెంగిల్ కెరల్న్, ఒగగ్ర్
బూతల్ క ఉదడ గెలన్. గని జో కొనొస్ గే బూతల్ చినిలి
రిసొ, జా గుటుట్ బార్ కెరు నాయ్ మెన, జేఁవ్ బూతల్
లటట్బుక సెలవ్ నే దిలొ.

35అనెన్క్ దీసి, రాతి నేపాయితె ఒగగ్ర్ అందర్ తతత్యి,
యేసు ఉటట్ కెర బార్ జా, కో నెంజిలి టాన్ తె గెచచ్, పారద్న
కెరుక దెరల్న్. 36 పారద్న కెరె తతికయ్, సీమోను, జో
తెన్ తిలస కి, యేసుచి పటిట్ జా చజన, 37 జోతె పాఁవ
కెర, “ఇనెన్చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తుక చజితతి” మెన
యేసుకసంగితికయ్, 38జో, “జొమమ్,ఈంజపాంతుమ్ తెచ
అనెన్ గఁవివ్లె గెచుచ్మ, ఆఁవ్ ఒతత్ కి బోదన కెరి రిసొ.
జాకయ్ బార్ జలయ్,!” మెన యేసు సంగిలన్. 39 జలె,
జా గలిలయ పాంతుమ్ ఎతిక్తె బుల బుల, ఒతత్చ
యూదుల్ చసబగెరలెబోదన కెరెతిలన్,చిమానుస్ల్ క దెరల్
బూతల్ క ఉదడ గెలెత్ తిలన్.

వెలిల్ రోగికయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:1-4; లూకా 5:12-16)

40జా పొది, వెలిల్ రోగి ఎకిక్లొ యేసుతె జా కెర, సెరున్
సేడ, “తుక ఇసుట్ మ్ తిలె, తుయి అంక చెంగిల్ కెర సుదిద్
కెరుక తెరిస్.” మెన బతిమాలప్ జా జొకరికయ్, 41యేసు
కనాక్రుమ్జా, ఆతు చంప కెర,జోక చడ, “అంక ఇసుట్ మి.
తుయి చెంగిల్ జా సుదిద్ జా” మెన సంగిలన్. 42 వెలిల్
రోగుమ్ బేగి జో మానుస్క ముల దిలి, చి చెంగిల్ జా సుదిద్
జలన్.

43-44 తెదొడి యేసు జోక, “జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ కకక్
సంగు నాయ్, గని దేముడుచి గుడితె గెచచ్, ఒతత్ సేవ కెరొ
పూజరితె గెచచ్, తుయి చెంగిల్ జలిసి జోక దెకవ, తుయి
చెంగిల్ జా§ సుదిద్ జలిసి ఎతిక్జిన్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి,
మోసేపూరుగ్ మ్ చొ సంగిలి కానుక దేసు” మెనయేసు ఆడ
దాజోక సంగిలన్.

† 1:21 1:21 ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జాదీసి ‘కిచొచ్కామ్కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’ మెన నింద కెరతి.
‡ 1:24 1:24 దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ § 1:43-44 1:43-44 వెలిల్ రోగిచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలె, ‘సుదిద్ జలన్’మెన తెదొడ్ చయూదుల్
సంగితె తిల. కిచొచ్క మెలె, ఏక్ మానుస్క వెలిల్ రోగుమ్ తిలె, ‘జో గఁవివ్ తంక గార్’ మెలి రితి, ‘జోచి జబుబ్ డేఁవ అమ్ కయ్ దెరెదె’ మెలి రితి బియఁ కెర గఁవివ్
తెంతొ ఉదడుల. దేముడుచి దయచి రిసొ వెలిల్ రోగుమ్పూరి గెలె, ‘సుదిద్ జలొ’మెన గఁవివ్ అనెన్ పెసడుల.
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45 గని, “కేనె ఒతత్ సంగు నాయ్” మెన యేసు సంగ
తిలె కి, జో మానుస్ బార్ జా ఉటట్ గెచచ్ కేనె ఒతత్ సంగుక
దెరల్న్. జరుగ్ జలిసి జో దసిస్ ఎతిక్జిన్ క సూనయ్ తికయ్,
‘కేన్ పటున్మ్ తె ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఎదారుద్ మ్ పెసుక
నెంజె’మెన,యేసు జా బయిలెతాఁ గెలొ. ఒతత్ జా బయిలె
తతికయ్, చెతత్ర్ దికుక్ల్ తెంతొ కి, పెజల్ జోతె బెర గెతె
తిల.

2
ఉటుట్ క నెతిరొల్ రోగికయేసు చెంగిల్ కెరల్న్
(మతత్ 9:1-8; లూకా 5:17-26)

1 సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , యేసు కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తెఅనెన్ బుల జెతికయ్,జో ‘గెరిఅసెస్’మెనసూన
కెర, 2 ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోతె బెర అయ్ ల. బెర
అయ్ లి రిసొ, జోచి గదితె కి, గుముమ్మె కి, అనెన్ కకక్ టాన్
నాయ్.
జలె, యేసు జనాబ్ క దేముడుచి*బోదన కెరె తతికయ్,

3 వాతుమ్ జొరొజ్ తెన్ తిలొసొ ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్
ఎకిక్లొక, చెతత్ర్ జిన్యేసు తిలిస్ తె కడ ఆనల్. జోమానుస్క
కడ ఆనల్సతె తిల చెతత్ర్ జిన్జోకజోచిఅంతురొన్ తెన్ వయ
ఆనతిల. 4జలె,జోరోగికయేసుతెపాసి కడ ఆనుక చజిలె
కి, బెరల్ జనాబ్ చి రిసొ నెతిరల్. జోచిపాసి జెంక నెతిరిల్ రిసొ,
జో తిలి గదిచి ఉపిప్ర్ ఒరెన్చి వెలిల్ బొరొ కెర, జో ఎంగడ్ తిలి
అంతురొన్ తెన్జో రోగికజాబొరొవాట్ఉతవదా,యేసుచి
పాసికపాఁవడల్. 5జలె, ‘కడఆనఉతవతిలజేఁవ్మానుస్ల్
నంప తెన్ అసిత్’ మెనయేసు రుజుజ్ దెక కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్
జో రోగిక దెక, “ఓ పూతుత్ , తుచి పాపల్ చెమించుప జా
అసిత్”మెన సంగిలన్.

6 జలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
సగుమ్ జిన్ ఒతత్ వెస అసిత్. యేసు సంగిలిసి జేఁవ్ సూన
కెర బమమ్ జా, 7 “ఈంజొమానుస్ కీసొజాలటట్బ్ తయ్! ఇసి
లటట్బ దేముడుచి విలువ కడ పాపుమ్ కెరయ్! దేముడు
ఎకిక్లొక పిటట్వ, కో కి పాపల్ చెమించుప కెరుక నెతిరి!”
మెన, జోవయించి పెటిట్ ఉచరనల్. 8జోవయించి పెటిట్ తిలి
అనామ్నుమ్ యేసు జోచి ఆతమ్తె బేగి చిన కెర, “తుమ్ చి
పెటిట్ కిచొచ్క దసిస్ అనామ్నుమ్తియంతసు? 9ఉటుట్ క నెతిరొల్
ఈంజొమానుస్క ‘తుచి పాపల్ చెమించుప జా అసిత్’ మెన
సంగుక సులుల్ గే, ‘ఉటుట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండు’

మెనుక సులుల్ గే? 10జలె, †మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్
అంక, ఈంజయ్ లోకుమ్ తె కి పాపల్ చెమించుప కెరి
అదికారుమ్అసెస్మెన రుజుజ్ దెకయిందె,మెనజేఁవ్ క సంగ
కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్ జో మానుస్క అనెన్ దెక కెర, 11 ‘అలెల్,
తుయి ఉటట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండ గెరి గో, మెన
తుక ఆఁవ్ సంగితసి!’ ”మెనయేసు సంగిలన్. 12బేగి,జో
మానుస్ ఉటట్ కెర, జోచి అంతురొన్ ఉకుక్ల వయన, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ ఇండుక దెర, బార్ జా కెర, ఉటట్ గెలన్.
ఇసి జరుగ్ జలి రిసొ, ఒతత్ బెర తిలస ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్
జా, “ఇస కమొఅమ్ కెఁయయ్ దెకుక నాయ్. ఆజి దెకిలమ్”
మెన, దేముడుక గవురుమ్ సంగిల.

లేవీమెలొ సిసుత్ నఙితొసొకయేసు బుకారిల్సి
(మతత్ 9:9-13; లూకా 5:27-32)

13 యేసు అనెన్ బార్ జా, ‡సముదుమ్ చి జా గాడుచి
ఒడుడ్ తెచి వాట్ గెలన్. ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోతె బెర
జెతికయ్, జోవయింక బోదన కెరుక దెరల్న్. బోదన కెర కెర,
14అనెన్ ఇదిల్దూరి గెలె,§ సిసుత్ నఙితి గెరి ఒతత్ వటెట్ అసెస్.
జా గెరితె అలప్యి మెలొ ఎకిక్లొచొ లేవీ మెలొ పుతుత్ సి
ఎకిక్లొ వెస అసెస్. యేసు జోక దెక కెర, “అంచి పటిట్ జా,
అంచొ సిసుస్డు జా” మెన జోక బుకారల్న్. బుకారిల్ బేగి, జో
ఉటట్ ,యేసుచి పటిట్ గెలన్.

15 జలె, లేవీయింతె యేసు అనిన్మ్ కంక గెలన్. జోతె
అనిన్మ్ కంక మెన యేసు సిసుస్ల్ తెన్ వెస తతికయ్,
జో తెన్ జా దేసిమ్ చ నిసాక్రుమ్ కెరల్ ఒగగ్ర్ జిన్ బెద వెస
తిల. కొనస్ మెలె, సిసుత్ నఙితస కి, నీతి రితి నే కెరస కి
సగుమ్ జిన్, దస మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుచి పటిట్ గెచచ్
ఒతత్ తిల.

16జలె, *పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదితమోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సగుమ్ జిన్ తిల. ‘సిసుత్ నఙితస
తెన్, నీతి నెంజిలస తెన్ యేసు వెస కతయ్’ మెన
జేఁవ్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స దెక కెర,
“సిసుత్ నఙితస తెన్, పాపుమ్ సుదల్ తెన్ ఈంజొ కిచొచ్క
కతయ్?” మెన యేసుచ సిసుస్ల్ క పుసిల. 17 జేఁవ్
వెలెల్లమానుస్ల్పుసిలిసిసూన కెర,యేసుజోవయింకదెక,
“జబుబ్ తెన్ అసుస్మ్ మెన చిననల్సక డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్,
గని జబుబ్ నెంజిలసక డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్ నాయ్. జలె,
పాపుమ్ సుదల్ ఆమ్ మెన చినంతసకయ్ బుకార్ క ఆఁవ్

* 2:2 2:2 ఇనెన్క ‘సుబుమ్ కబుర్’ కి మెనుక జయెదె. † 2:10 2:10 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెనపొరిన్ పమానుమ్ తె రెగిడిల్ తెంతొ జా కోడు
కచి రిసొ నావ్ తయెదె మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ‘తెదయిందె’ మెన సంగ తిలొ ‘కీసుత్ ’ మెలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక ఈంజ అనెన్క్ నావ్
తయెదె; జా నావ్ చి అరుద్ మ్ పండితుల్ కెరనెల్కి, యేసుక ‘జొయియ్’ మెన ఒపప్నుక నెస ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల. ‡ 2:13 2:13 ఇతత్ల్ జా గాడు సముదుమ్ చి
రితి రూందు తయెదె. § 2:14 2:14 ‘సిసుత్ ’మెలె,జా దేసిమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చివాట డబుబ్ల్. జా పబుతుమ్ చినావ్ తెన్ సిసుత్ నఙితసక
యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల; వేర పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ జా డబుబ్ల్ నఙితతిచి రిసొ కి, జేఁవ్ కెర మోసిమ్ లుచి రిసొ కి. * 2:16 2:16 పరిసయుయ్ల్,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, సదూద్ కయుయ్లు యూదుల్ క ముకిక్మ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ జవుల. ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ తెన్యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె
వెసుల. జేఁవ్ పొదులె ముకిక్మ్ క జెఁవివ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి నిదానుమ్ పెజల్ క సికడుక.
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అయ్ లయ్, గని ఆమ్పునిన్మ్ సుదల్ మెన ఉచరంతసక
బుకార్ క నాయ్”మెనయేసు సంగిలన్.
చువెవ్ తతిస్ చి రిసొ పెజల్యేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 9:14-17; లూకా 5:33-39)

18 బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహానుచ సిసుస్ల్ కి,
పరిసయుయ్ల్ కి చువెవ్ తతికయ్, పెజల్ సగుమ్ జిన్
యేసుతె జా కెర, “యోహానుచ సిసుస్ల్, పరిసయుయ్ల్ చ
సిసుస్ల్, చువెవ్ తంక అలవాట్, గని తుచ సిసుస్ల్ చువెవ్
తతిత్ నాయ్. కిచొచ్క?” మెన జోక పుసిల. 19 ఇసి
పుసితికయ్,యేసుజోవయింక, “కేన్ పెండిల్తె,జోవయించి
నెడిమి పెండిల్ఉబేడొ తిలె పొది పెండిల్ విందుతె బుకారల్స
చువెవ్ తవుల గే? నాయ్! జలె, పెండిల్ఉబేడొ జోవయించి
నెడిమి తతి ఎదిలి సేంపుక జేఁవ్ చువెవ్ తంక బెదె నాయ్.
సరద్ తెన్ తవుల. 20 జలె, పెండిల్ఉబేడొచి పచెచ్న జలసచి
నెడిమితెంతొజోక దెర వేరతె కడ నిలె, జేఁవ్మానుస్ల్ ఏడ
ఏడ చువెవ్ తవుల.

21 “అనెన్, పొరిన్ పాలుమ్ చిరి జా తిలెగిన, మాసికచి
రిసొ నే కేడయ్ లి నే కేడెత్ నొవి గండ కో జాన్ ల మానుస్ల్
గలిత్ నాయ్. ఏక్ వేల, దసేస్, తొలితొ నే కేడెత్ నే కేడయ్ తె
గల తిలెగిన, జా ఒండి పాలుమ్ కేడెల్, జా మాసిక కడెదే.
మానుస్ జా పాలుమ్ గలనెల్, అవుక్ జలి పొరిన్ బటట్ నొవి
బటట్చిమాసిక బెదయ్ లి కుటు సొడి చిరి జయెదె, చిఅగెగ్చి
కంట వెలిల్ బొరొ జయెదె.

22“పిమమ్ట్,పోరిన్చికాయతెన్ఒతత్ నొవిదాచరసుస్మ్
సువితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా కాయ పొరిన్ జలి రిసొ,
జాచితె నొవి దాచ రసుస్మ్ సువిలెగిన, జా పులుక నెతిరి
రిసొ, జా రసుస్మ్ పొంగుప జలె పొది జా కాయ పుటెట్దె,
జారసుస్మ్ సూఁయిజయెదె. దసిస్,కాయ, రసుస్మ్,దొనిన్
కి పాడ్ జా గెచుచ్ల. జాకయ్, నొవి దాచ రసుస్మ్ క నొవి
కయల్అవ్ సురుమ్.” మెనజోకపుసితిమానుస్ల్ కయేసు
సంగిలన్.
పండితుల్యేసుక గోల కెరిల్సి
(మతత్ 12:1-8; లూకా 6:1-5)

23జాపొదులె, †ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి,యేసుచి సిసుస్ల్
పంటొ పికిలి బుఁయి వాట్ గెతె తిల. వాట్ సొడి పికిలి
పంటొచ ఎనున్లు దొనిన్ జోచ సిసుస్ల్ కోడ కయ్ ల. 24జేఁవ్
సిసుస్ల్ఎనున్లు కోడిల్సి,జలె,పరిసయుయ్ల్సగుమ్ జిన్దెక

కెర, ‘జేఁవ్దసిస్ కెరిల్సికామ్కెరిల్ రితిజతయ్’మెన, “ఈందె,
సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్ నెంజిలిసి కిచొచ్క తుచ
సిసుస్ల్ కెరతి?” మెనయేసుక గోల కెరల్.

25యేసు జోవయింక, “‡దావీదు పూరుగ్ మ్ చొ జో తెన్
తిలస, చూ కెరికయ్ కిచొచ్ కెరల్ గే తుమ్ కెఁయ సదు కెరుస్
నాయ్ గే? 26 మెలె, అబాయ్తారు మెలొసొ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిజాతిలికాలుమ్,దేముడుచి గుడితెడిదావీదు పెస
కెర, దేముడుచి గుడిచపూజరుల్ దేముడుక అరిప్తుమ్ దిల
పోడియొవెంటన,పూజరుల్ కంక జయెదెగనిఅనెన్ కో కి కంక
నెంజెమెనజానెల్ కి,జోతెన్తిలసకవంటదా,జోవయింతెన్
కయ్ ల!” మెన జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ క యేసు సంగిలన్.
జోవయింక అనెన్, 27 “సెలవ్ కడనిల్ దీసి మానుస్ల్ క ఒగగ్ర్
ఏలుప కెరు మెన నాయ్, గని మానుస్ల్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’
మెనయ్ దేముడు సెలవ్ కడనిల్ దీసి దిలన్. 28జలె, సెలవ్
కడనిల్ దీసిచి ఉపిప్రి ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక
అదికారుమ్ అసెస్” మెన పరిసయుయ్ల్ క యేసు జబాబ్
దిలన్.

3
ఆతు లంబ గెలొమానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 12:9-14; లూకా 6:6-11)

1తెదొడి జా కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తెయూదుల్ చి సబ
గెరియేసుఅనెన్ గెచచ్,పెస, కిచొచ్ దెకిలన్మెలె,ఆతు లంబ
గెలొసొఎకిక్లొఒతత్ అసెస్. 2జలె, ‘బకి కెరిసెలవ్కడనిల్ దీసి
యేసు జోమానుస్క చెంగిల్ కెరెదె గే నాయ్ గే’ మెన దెకుక
మెన, వెలెల్ల మానుస్ల్ రకితె అసిత్. ‘జోక చెంగిల్ కెరెల్గిన,
సెలవ్ కడనిల్ దీసి కామ్ కెరిల్ రితి జయెదె, చియేసుక నేరిమ్
వయడుక జయెదె’మెనఉచర అసిత్.

3 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ రకితె తతికయ్, యేసు
జో ఆతు లంబిలొసొక దెక, “ఇతత్ల్ జే!” మెన సంగ కెర,
4జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క దెక, “*సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఎకిక్లొక
చెంగిల్ కెరుక నాయిమ్ గే, గార్ కెరుక నాయిమ్ గె? జోచి
పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరుక గే, జోక మార గెలుక చెంగిల్
కి?” మెన జోవయింక పుసిలన్. గని జేఁవ్ తుకెల్ తిల.
5జోవయించిమెనుస్తె ఇదిల్ కనాక్రుమ్ కి జతి నాయ్, చి
రిసొయేసు దుకుమ్జా, కోపుమ్తెన్ఒతత్ తిలసక దెక కెర,
జోమానుస్కఅనెన్ దెక, “తుచొఆతుచంపొకెరు”మెనజోక

† 2:23 2:23 ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జాదీసి ‘కిచొచ్కామ్కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’ మెన నింద కెరతి.
‡ 2:25 2:25 దావీదు ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ యూదుల్ క రానొ జా తిలన్. యేసు జోచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్. అబాహామ్ తెన్, అనెన్ దొగుల తీగల్ తెన్, దావీదుక
‘ముకిక్మ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ’మెనుల. * 3:4 3:4 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జాదీసిజోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి
కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెననావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్నే కెరిస్ చి రిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచరఅసిత్. ఇనెన్,దొనిన్ ఎనున్లు
కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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సంగితికయ్, జో ఆతు చంపొ కెరల్న్, చి జా ఆతు చెంగిల్
జలి.

6యేసు కెరిల్సి దెక కెర, పరిసయుయ్ల్ బార్ జా, హేరోదు
పచెచ్న జతస తెన్ సబ కెర, “జోక కీసి మారుమ?” మెన
కుట ఉచరల్.
ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్యేసుతె జా కెర బెర తిలిసి

7యేసు బార్ జా కెర, జోచ సిసుస్ల్ తెన్ జా గలిలయ
పాంతుమ్ చి సముదుమ్ గాడుచి ఒడుడ్ తె గెలన్. ఒతత్చ
పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోచి పటిట్ గెల. పిమమ్ట్, జో
కెరల్ కమొచి రిసొ సూన తా, యూదయ పదేసిమ్ తెంతొ,
8 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ, ఇదుమయ పాంతుమ్
తెంతొ, యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ తెంతొ, పడొత్ సీదోనుచి
తూరు మెల పటన్ల్ చి పాంతుమ్ తెంతొ, దూర్ దూరిచ
మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్జా కెర, ఒతత్ యేసుతె జా
బెరల్.

9 జలె, “ఈందె, పెజల్ పెలపెలి జతతి. ఇసి జలె,
దసిస్ పమాదుమ్ నే జతి రిసొ, దోని ఏక్ క సంగ తా”
మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్. 10 కిచొచ్క మెలె పెజల్ తె ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ జిన్ చ జొరొజ్ల్ గటక యేసు గెచచ్య్ తికయ్, “జోక
చడిలె జలెకు చెంగిల్ జమ్ దె” మెన, అనెన్ జబుబ్ తిలస
ఎతిక్జిన్,జోక చడుక మెన పెలపెలి జతె తిల.

11 పిమమ్ట్ జా పొది అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జతె తిలి
మెలె, బూతల్ యేసుక దెకిలె, జేఁవ్ దెరల్సక సెరున్ సేడవ
దా, “దేముడుచొ పుతుత్ సి, తుయి” మెన జేఁవ్ దెరల్సచి
చోండివాట్ బూతల్యేసుచి రిసొ కేకుల్ గలెత్ తిల. 12 గని,
“ఆఁవ్కొనొస్ గేతుమ్కకక్ కిసంగుకనాయ్”మెనబూతల్ క
యేసు ఆడ దిలన్.
బారజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు అదికారుమ్ దిలిసి

13 తెదొడి యేసు ఏక్ మెటట్య్ వెగ గెచచ్, జో ఇసుట్ మ్
జల మానుస్ల్ క బుకారల్న్, చి జోతె అయ్ ల. 14-15యేసు
బారజిన్ బారికుల్ క నిసాన, “తుమ్ అంచి తెన్ తతిత్ రిసొ
తుమ్ క ఆఁవ్ నిసాన అసిస్. పడొత్ , అంచి నావ్ తెన్
తుమ్ బోదన కెరి రిసొ, అంచి నావ్ తెన్ బూతల్ క తుమ్
ఉదడిత్ రిసొ తుమ్ క ఆఁవ్ తెదయ్ తసి” మెన, జోవయింక
అదికారుమ్ దిలన్.

16 జో నిసాన అదికారుమ్ దిల బారజిన్ కొనస్ మెలె,
ఎకిక్లొ సీమోనుమెలొసొ,జోక ‘పేతురు’మెనయేసు పడొత్
ఆసిమ్ నావ్ తిలన్. 17 జెబెదయి మెలొ ఎకిక్లొచ దొగుల
పుతత్రుస్లు, మెలె, యాకోబు చి యోహాను మెలొ బావొసి.
‘ఉరుమ్ల్ జల మానుస్ల్’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ ‘బోయనేరెగ్స్’
మెనజేఁవ్ దొగులకయేసు ఆసిమ్నావ్దిలన్. 18పిమమ్ట్,

అనెన్కొనస్మెలె,అందెయ,పిలిప్,బరొలొమయి,మతత్యి,
తోమా. పడొత్ అలప్యి మెలొ ఎకిక్లొచొ యాకోబు మెలొ
పుతుత్ సి, పడొత్ తదద్యి, †కనానుచొ జలొ సీమోను మెలొ
అనెన్కొల్ . 19అనెన్ కొనొస్ మెలె, ఇసక్రియోతు మెలి గఁవివ్చొ
యూదా మెలొసొ. జో పడొత్ విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్
యేసుక దెర దిలొసొ. తెదొడి యేసు కపెరన్హ మ్ గెరి
గెలన్.

20 యేసు గెరి గెతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోతె అనెన్
బెరల్. జేఁవ్ ఒతత్ బెరిల్ రిసొ, అనిన్మ్ కంక కి యేసుక సెలవ్
నాయ్. 21 దసిస్ యేసు జోచి బోదన జోచ కమొ కెరుక ఆస
జా ఎదగ్రె పుండె నాయ్ చి రిసొ “వెరి జా తయెదె” మెన
మానుస్ల్ సంగిత్ తిలిసి సూన కెర,జోక దెర, గెరి కడ నెంక
మెన,జోచి కుటుంబుమ్ చ‡బార్ జల.

పండితుల్యేసుక నింద కెర దూసుప కెరిల్సి
22జా మదెనె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ జా తిల,

మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స,యేసు ఉతిత్రిల్స్ తె
అయ్ ల. జాకెర,యేసుచి రిసొ “ ‘బయెలెజ్బూల్’మెలొజో
వెలొల్ బూతుమ్ జోక దెర అసెస్”, “బూతల్ క §రానొ జలొచి
నావ్ తెన్ఈంజొ బూతల్ క ఉదడత్య్”మెన సంగితె తిల.

23జలె,యేసుజోవయింకపాసి బుకారా కెరటాలివొ కెర
ఇసి మెలన్. “సయ్ తాన్ కీసి జా జోక జొయియ్ ఉదడెదె!
బెదె నాయ్! 24మెలె, కేన్ జవుస్ రాజిమ్ చ పెజల్ జలెకు
విరోదుమ్ కెరన వరస్ వరస్ జాజోవయింక జెఁవివ్యుదుద్ మ్
కెరనెల్, జా రాజిమ్ టీఁవొ జంక నెత నాసెనుమ్ జా గెచెచ్దె.
25 పడొత్ , కేన్ గెర్ చ జలెకు జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్
కెరనెల్, వరస్ వరస్ జా గెచుచ్ల, చి కటుట్ పిటట్వన పాడ్ జా
గెచుచ్ల. 26 జలె, దసిస్, సయ్ తాన్ జోక జొయియ్ విరోదుమ్
జలి రితి జా జోచ సొంత సేవ కెరసక ఉదడుక బెదె నాయ్.
జోదసిస్జోకజొయియ్విరోదుమ్జలెగిన,జోచిరాజిమ్టీఁవొ
జయెనాయ్,నాసెనుమ్జా గెచెచ్దె.

27 “గని, కేన్ గెర్ చొ ఎజొమాని బలుమ్ సుదొ జలె,
జోకయ్ తొలితొ బందిలెకయ్, జోచి గెరి పెస జోచి సామన్
చోరుక జయెదె. గని జోక తొలితొ బంద తిలె, జోచి గెర్ చి
ఎతిక్ చోర గెలుక జయెదె.

28 “ముకిక్మ్ క తుమ్ క ఆఁవ్ గటిట్ఙ సంగితసి. కిచొచ్
మెలె, ఎకిక్క పిటట్వ, మానుస్ల్ కెర పాపల్ దూసెనల్ ఎతిక్
జోవయింక చెమించుప కెరుక జయెదె. 29 గని, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కో దూసుప కెరుల గే, జెఁవివ్ కెఁయయ్ఁక
కి చెమించుప జతి నాయ్. జోవయించి పాపుమ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక తయెదె, చి నాసెనుమ్ తె గెచుచ్ల” మెన జేఁవ్ క
యేసు సంగిలన్. 30 కిచొచ్క మెలె,యేసుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్

† 3:18 3:18 ‘కనానుడు జలొ సీమోను’ మెన రెగడ్ అసెస్. సొంత దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి ఆస తిల ఒతత్చ మానుస్ల్ క ‘కనానులు’ మెన ఆసిమ్ నావ్ తయెదె,
బెరె. ‡ 3:21 3:21 జోచి నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ బార్ జల. యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె తిలన్. § 3:22 3:22 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’ మెలె,
సయ్ తాన్.
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జలెకి, ‘జోక సయ్ తాన్ చి ఆతమ్ అసెస్’ మెలి రితి, “జోక
బూతుమ్ దెర అసెస్”మెన జేఁవ్ దూసుప కెర తిల.
కొనస్యేసుక కుటుంబుమ్ జవుల గే జొయియ్ సంగిలిసి
(మతత్ 12:46-50; లూకా 8:19-21)

31తెదొడి,యేసుచి అయయ్సి,బావుడుస్లు,జోతిలిస్ తె
పాఁవ కెర, వీదె టీఁవొ జా కెర, “అమ్ జా అసుస్మ్.
బార్ జవుస్” మెన సంగ తెదయ్ ల. 32 జలె, యేసుచి
సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ వెస తిల. జేఁవ్ జలె, జోక
“ఈందె, అయయ్ది చి తుచ బావుడుల్ జా కెర, వీదె టీఁవొ జా
కెర తుక బుకారతి” మెన సంగ దిల. 33యేసు జోక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “కొనస్ అంక అయయ్ బావుడుల్ జవుల
గే జానుస్ గె?” మెన సంగ, 34జోచి సుటుట్ నంత వెస తిల
పెజల్ క దెక, జోవయింక దెకవ, “ఈందె, అంచి అయయ్,
అంచ బావుడుల్ ! 35 దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి కో కెరుల గే,
జెఁవివ్ అంక బావొ, బేని, అయయ్ జవుల”మెన సికడల్న్.

4
టాలివొ సంగయేసు బోదన కెరల్న్
(మతత్ 13:1-9; లూకా 8:4-8)

1 యేసు సముదుమ్ గాడుచి ఒడుడ్ తె అనెన్ గెచచ్ కెర,
అనెన్ బోదన కెరుక దెరల్న్, గని ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోచి
సుటుట్ నంత బెర పెలపెలి జతె తిలి రిసొ,యేసు ఏక్ దోనితె
వెగ వెస, ఒడుడ్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి గెలన్. బెర తిల
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ జా ఒడుడ్ తె టీఁవొ జా తిల. 2యేసు
జోవయింక కిచొచ్ కిచొచ్ సికడిత్ రిసొ, ఒగగ్ర్ టాలివొ సంగ
బోదన కెరుక దెరల్న్.

బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీక టాలి
జో జోవయింక బోదన కెరుక, 3 “ఈందె, తుమ్ సూన!

ఉంపితొసొ ఎకిక్లొ, బీ ఉంపుక బార్ జలన్. 4జో ఉంపితె
తతికయ్, సగుమ్ బీ బయిలె వాట్ పకక్య్ సేడిత్కయ్,
పిటట్ల్ ఉత జా కాఁ గెల. 5 అనెన్ సగుమ్ బీ ఒగగ్ర్ మతిత్
నెంజిలి పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడల్న్. ఉపిప్రి ఇదిలిదిల్ మతిత్
తిలి రిసొ, ఒతత్ సేడిల్ బీ బేగి గజజ్ల్ జలి. 6 బేగి గజజ్ల్ జలె
కి, ఒపప్డ్ లయితికయ్, పతలెమొకక్ల్ డడడ్ గెల, చి చెరొ
బుఁయి తెడి పెస వడుడ్ క నెతిరిల్ రిసొ, జేఁవ్ మొకక్ల్ సుకా
గెచచ్మొర గెల. 7అనెన్ సగుమ్ బీ కంట దుబుబ్ల్ తిలిస్ తె
సేడ గజజ్ల్జామొకక్ల్ జలన్. గని ఒతత్ తిల కంటమొకక్ల్
వడడ్ కెర ఒతత్ సేడిల్ బీచ మొకక్ల్ క పెల గెలిత్కయ్, జా బీచ
మొకక్ల్ ఎనున్లు నే దెరె కిచొచ్ పలితుమ్ దెయె నాయ్.
8 గని, అనెన్ సగుమ్ బీ చెంగిలి బుఁయెయ్ సేడ కెర, చెంగిల్

వడడ్ చెంగిల్ పంటొ పిక, విసెస్క్ దెసుస్ వంతుల్, తిని విసొస్
వంతుల్, పుంజెక్ వంతుల్, పలితుమ్ దిలి.” 9 అనెన్,
“సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన!” మెనయేసు సంగిలన్.

10 బెర తిల మానుస్ల్ ఉటట్ గెతికయ్, యేసు తెన్
బెదిల మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్
బీచి రిసొచి టాలిచి అరుద్ మ్ చి రిసొ పుసిల. 11 చి, జో
జోవయింక, “దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచి గుటుట్ జలిసి
జాననుత్ మెన తుమ్ క సెలవ్ దా అసెస్, గని అమ్ చి తెన్
నే బెదిలసక ఎతిక్ టాలివొ తెనిన్ సంగుక అసెస్. 12 కిచొచ్క
మెలె,పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్ రితి,
*ఆఁవ్ కెర కమొ కచితుమ్ దెకుత్ గని అరుద్ మ్ చినుత్

నాయ్. ఆఁవ్ సంగితి బోదన కచితుమ్ సూనుల,
గని అరుద్ మ్ కెరంతు నాయ్. నెంజిలె అరుద్ మ్
కెరనెల్గిన బుదిద్ మారుస్ప జా అంచి తెన్ పసల్
చెమించుప జత,

మెన రెగడ్ అసెస్.” మెన సంగిలన్.

ఉంపిలి బీచిటాలిచి అరుద్ మ్యేసు సంగిలిసి
13 తెదొడి యేసు జోవయింక అనెన్, “ఈంజ టాలిచి

అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్ గె? దసిస్ జలె, అనెన్ టాలివొచి
అరుద్ మ్ కీసి కెరంతె! 14 ఈందె, ఉంపితొసొ బీ ఉంపిలి
రితి, ఆఁవ్ బోదన సూనయ్ తసి. 15 వటెట్ ఉంపిలి బీక
జరుగ్ జలిసి, జలె,ఈంజ బోదన సగుమ్ జిన్ సూనిల్స్ చి రితి
జతయ్. వటెట్ ఉంపిలి బీక పిటట్ల్ కీసి జా కెర కా గెల
గే, దసిస్, సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ ఈంజ బోదన సూనిల్ బేగి,
సయ్ తాన్ జా కెర, జోవయించి పెటిట్ తెంతొ ఉరిల్లి రితి కెర
పఁవస్ వడత్య్.

16 “పతుత్ రు బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీక జరుగ్ జలిసి, జలె,
అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ చి బోదన సూన జితిస్ చి రితి
జతయ్. మెలె, జా బీ బేగి గజజ్ల్ జలి రితి జా,
జేఁవ్ మానుస్ల్ సుబుమ్ కబుర్ సూనిల్ బేగి, సరద్ జా,
‘నంపజతసుమ్’ మెనుల. 17 గని జోవయించిసొంత పెటిట్
సుబుమ్ కబుర్ చ చెరొ నెంజిలి రిసొ, గడియ జిలి రితి
డీసిలెకి, చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ బాద సేడెల్ జలెకు, నెంజిలె
వేరమానుస్ల్జాచిరిసొజోవయింకఅలల్ర్ కెరెల్ జలెకు,జేఁవ్
మానుస్ల్ బమమ్ జా, బే బేగి నమకుమ్ముల దెవుల.

18 “అనెన్ సగుమ్ జిన్మానుస్ల్, చి బోదన సూన, కంట
దుబుబ్ల్ తిలిస్ తెఉంపిలి బీ రితి జతయ్. మెలె, చిబోదన
జేఁవ్ సూనెల్ కి, 19ఈంజయ్లోకుమ్ తెతిలిసిఎతిక్క ఉచరె
తా, ‘కీసి జా జిమ్ దె’ మెన చింత గలనుల, సొమాస్రుమ్
జంక ఆస జవుల, దసిస్,జాఆస జవుస్,జాచింత జవుస్,

* 4:12 4:12 నెంజిలె “జోవయించిపాపుమ్చెమించుప జతి రితి పసుల అంచితె జెతు నాయ్మెన, తుమ్ కచితుమ్ దెకితసు గని అరుద్ మ్ చినుతు నాయ్,
ఆఁవ్ సంగితి బోదన కచితుమ్ సూన్ తు, గని అరుద్ మ్ కెరంతు నాయ్”.



మారుక్ 4:20 51 మారుక్ 5:3

జోవయించిపెటిట్ పెసతా,జాబోదనక పెలగెలి రితిజయెదె,
చి రిసొ,జాబోదనజోవయింతె పలితుమ్ దెయెనాయ్.

20 “అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ బోదన సూన, చెంగిల్
బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీ రితి జతయ్. మెలె, చెంగిలి బుఁయెయ్
ఉంపిలి బీతె విసెస్క్ దెసుస్ వంతుల్, తిన్ విసొ వంతుల్,
పుంజెక్ వంతుల్ కీసి పలితుమ్ దెవుల గే, దసిస్, జేఁవ్
మానుస్ల్ కి బోదన సూన, నంపజా గెచచ్, †పలితుమ్
దెవుల”మెనబోదన కెరల్న్.
దీవు లగితిస్ క టాలి
(లూకా 8:16-18)

21 సిసుస్ల్ క యేసు అనెన్ సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె, “దీవు
దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల గని ఆరి నాడిచి తెడి
జవుస్, మంచుమ్ చి తెడి జవుస్ తింకయ్మెన కేన్ గెర్ చ
మానుస్ల్ దీవు ఆనుల గే? నాయ్. ‘కామ్ క జెవుస్’ మెన
దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల. 22 జలె, డీసుస్ మెనయ్
కిచొచ్ జవుస్ లుంకడ తవుల. ఆకర్ క బార్ కెరి రిసొయి
కిచొచ్ జవుస్గుటుట్ లుంకడతవుల. 23సూన్ తస కంగొడ్ కకక్
తిలె, సరిగా సూన్ సు!”

24 అనెన్ జోవయింక, “తుమ్ కిచొచ్ సూన్ తె గే, సరిగా
అరుద్ మ్ కెరన దెకన. ‡తూమ్ కేన్ కొలత్ తెన్ కటట్డ్ తె గె,
జయి కొలత్ తెన్ అనెన్ తుమ్ కయ్ కి కటట్డ దెవుల. తుమ్ క
అనెన్య్మీన దెయిందె. 25తిలొసొక అనెన్ దెంక జయెదె,
గని నెంజిలొసొక జలె,జోవయింక తిలిసి కిజోతెతెంతొ కడ
నెంక జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
బీ గజజ్ల్ జా వడిడ్తిచిటాలి

26యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్క్ టాలి సంగిలన్. “ఎకిక్లొ
బుఁయెయ్బీగలిల్ రితిఅసెస్. జాబీకీసిజయెదెగే,దేముడుచి
రాజిమ్పూరి జతిస్ తెన్ కి దసిస్. 27జలె,జోమానుస్ జోచి
బటిట్ బీ గలతా,జోఅలవాట్జలి రితి, రోజుకఅందరె నిజ,
పెందలె ఉటట్ , మాములుమ్ జితె తయెదె. మదెనె, జా బీ
గజజ్ల్ జా వడుడ్ క దెరెదె. కీసి వడిడ్తయ్ గే జోమానుస్ నేనె.
28 గని జా బీ బుఁయెయ్ తా, దసేస్ జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ క మెలి
రితి జిఁయ గజజ్ల్ జా వడడ్ , తొలితొమొకక్, పడొత్ ఎనున్లు,
పడొత్ పికిలి పంటొ దెయెదె. 29 జలె, పంటొ పికిలి పొది,
‘లాయితిసమయుమ్జాఅసెస్’మెనచీన,జోమానుస్బార్
జాలాయెదె”మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.
సొరుస్ గిడడ్ రూకు జా గెతిస్ చిటాలి
(మతత్ 13:31-32,34-35; లూకా 13:18-19)

30 జో అనెన్ ఇసి మెలన్, “దేముడుచి రాజిమ్ కీసి
జతయ్ గే తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రిసొ కిచొచ్ టాలి

ఉచరుమ? 31 ఇసి జయెదె, బుఁయెయ్ ఉంపిలి సొరుస్ గిడడ్క
జరుగ్ జతిస్ చి రితి జయెదె. మెలె,జాగిడడ్ ఈంజలోకుమ్ చ
గిడడ్ల్ ఎతిక్చి కంట ఇదిలిసి తిలె కి, ఉంపిలె, గజజ్ల్ జా
వడిడ్లిమెలె, 32రోస్ తె గలిత్ మొకక్ల్ ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జా,
జా మొకక్చ కొమమ్ల్ వడిడ్లె, జా రూక్ చ కొమమ్ల్ చి నీడతె
ఆగాసుమ్ చపిటట్ల్జోవయించగూడల్బందచెంగిల్తంక
జయెదె”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

33ఒగగ్ర్టాలివొసంగయ్యేసుపెజల్ కసుబుమ్కబుర్
బోదన కెరల్న్, జేఁవ్ సూనుక అరుద్ మ్ కెరనుక తెరితి రితి.
34 టాలివొ నెంతె జోవయింక సికడెత్ నాయ్. గని పెజల్
నెంజిలిపొది,జోచసొంతసిసుస్ల్ కయ్అరుద్ మ్ఎతిక్సికడెత్
తిలన్.

35జాదీసిసాంజ్ జతికయ్, “సముదుమ్ జీన ఒతత్ల్ తొ
గెచుచ్మ,” మెన సిసుస్ల్ క యేసు సంగిలన్. 36 బెర తిల
జనాబ్ క సిసుస్ల్ములదా కెర,యేసు అగెగ్ తెంతొ వెస తిలి
దోనితె వెగ కెర, జోవయింతెన్ గాడు ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్క మెన
దోనిజీనవుక దెరల్. అనెన్ సగుమ్దోనివొ కిజోతిలిదోనితెన్
తిల.

37 జలె, యేసు దోనితె గెతె తతికయ్, వాదు ఒగగ్ర్
కెరికయ్, కెరట్ల్ దోనితె పెటిట్ జా డేఁవిత్ తిలి రిసొ, దోనితె
పానిబెరితెతిలి. 38ఇసిజతెతిలెకి,యేసుదోనితెచిపడొత్చి
బలల్య్ నిజ తిలన్. నిజ తతికయ్, సిసుస్ల్ బమమ్ జా,
గురుబాబు,అమ్మొరెల్ తుకబాదనాయ్గె? మెన కేక్ గల,
జోక ఉటట్య్ ల. 39జో ఉటట్ , వాదుక గోల కెర, “సేంతుమ్
జాతుకెల్ తా”మెన సముదుమ్ క సంగితికయ్,వాదుముల
దిలి, చి ఎతిక్ అనెన్ సేంతుమ్జా గెలి.
ఇసి సేంతుమ్ జతికయ్, 40 జేఁవ్ సిసుస్ల్ క యేసు,

“కిచొచ్క బితసు? అంచి రిసొ తుమ్ క ఇదిల్ కి నముకుమ్
నాయ్ గే?” మెన సంగితికయ్, 41 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ బియఁ
గెచచ్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ “ఈంజొ కొనొస్ జయెదె? వాదు
సముదుమ్ కి ఇనెన్చి కోడ్ రితి కెరతి!” మెన ఆచారిమ్జా
లటట్బనుక దెరల్.

5
బూతల్ దెరొల్సొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:28-34; లూకా 8:26-39)

1యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ సముదుమ్ జీన కెర, ఒతత్
తిలి *గెరాసేనుల్ చి పాంతుమ్ తె పాఁవిల. 2యేసు దోని
తెంతొ ఉతిత్రిల్ బేగి, బూతుమ్ దెరొల్ మానుస్ ఎకిక్లొ మెసెన్లె
తెంతొ బార్ జా, జోక దసుస్ల్ జలొ. 3జోమానుస్ మెసెన్లె
జితె తిలొ. జోక బూతల్ దెరిల్ రిసొ, గొలుస్ల్ తెన్ కి జోక

† 4:20 4:20 ‘ఆతమ్పలితుమ్ దెరుల’ మెలె, దస మానుస్ల్ పబుచి బుదిద్ ఇండుల, చి అనెన్ మానుస్ల్ దెక, జేఁవ్ కి పబుచి రాజిమ్ తె బెదుక ఇసుట్ మ్ జా,
సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా బెదుల. ‡ 4:24 4:24 ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతి కొలిద్ తుమ్ క అనెన్ సికడుక జయెదె. అనెన్య్
సికడిందె 25అరుద్ మ్ తిలొసొకఅనెన్ సికడుక జయెదె, గని అరుద్ మ్ నెంజిలసక తిలిఅరుద్ మ్జోవయింతెతెంతొ కడ నెంక జయెదె’. * 5:1 5:1 గెరాసీనులుక
‘గదరేసులు’ కి సగుమ్ తె రెగడ్ తవుల. మతత్యి 8:28తె ‘గదరేనులు’మెన రెగడ్ అసిత్.
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కో అనెన్ బందుక నెతిరల్. 4ఒగగ్ర్ దపప్లు జోచ అతొత్ చటొట్ క
గొలుస్ల్ తెన్ మానుస్ల్ అగెగ్ బంద తిల, గని కెతిత్ సుటుల్
జవుస్, కెదిద్ డిటుట్ మ్బందతిలె కి,అతొత్చగొలుస్ల్ కుటట్వుక,
చటొట్ చ గొలుస్ల్ గండల్ కెరుక, దసిస్ జతె తిలొ. జోక అనెన్
ముదొద్ కెరుక కో కి నెతిరల్. 5జోరాతిమెదెద్నె మెసెన్లె డొంగలె
బుల బుల, కెదొద్డి తెదొడి ఒరస్, జోక జొయియ్ పతల్ తెన్
పెటన,బాద కెరంతె తిలన్.

6జలె,జో దూరి తెంతొయేసుక దెక, నిగ జా, సెరున్ సేడ
యేసుక జొకర, 7 “ఓ యేసుపబు, ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ
దేముడుచొ పుతుత్ సి, తుయి. అంచి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్?
అంక అలల్ర్ నే కెరి రితి దేముడుచినావ్తెన్ఒటుట్ గలను.”
మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలుక దెరొల్ . 8 కిచొచ్క దసిస్ జలొ మెలె,
“ఓబూతుమ్,ఈంజొమానుస్తెంతొబార్జాములదేసు!”
మెనయేసు సంగ తిలొ.

9జలె,యేసుజోబూతుమ్ క అనెన్, “తుచినావ్ కిచొచ్?”
మెనపుసిలన్, చిజోయేసుక “అంచినావ్ ‘సయ్ నుయ్మ్’.
ఎతిత్వాట్ జిన్ బూతల్ అసుస్మ్” మెన సంగ, 10 “అమ్ క
ఈంజ దేసిమ్ తెంతొ ఉదడ గెలు నాయ్.” మెన జో
బూతుమ్యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిలన్.

11 జలె, జా మెటట్య్ వెలిల్ మంద అండులు కతె తిల.
12 చి “ఆదె, జేఁవ్ అండుల్ క అమ్ దెరి రితి సెలవ్ దా,
అమ్ క జోవయింతె తెదవు” మెన యేసుక జేఁవ్ బూతల్
బతిమాలప్ జా సంగిల. 13 దసిస్ జతికయ్, యేసు సెలవ్
దిలన్. సెలవ్దెతికయ్,జేఁవ్బూతల్బార్జాజోమానుస్క
ముల దా, జేఁవ్ అండుల్ చి పెటిట్ పెసిల, చి జేఁవ్ పాసి
పాసి దొనిన్ వెయిలు బోడియొ అండులు బమమ్ జా, ఒతత్చి
గాటిక నిగ ఉత గెచచ్, గడెడ్ సేడ డుఙ మొర గెల. 14 జేఁవ్
అండుల్ దసిస్ జతికయి,మంద రకితసబమమ్జాఉటట్ నిగ,
పటున్మ్ తె, ఒండి పాంతుమ్ తె సూనయ్ ల, చి జరుగ్ జలిసి
దెకుక మెన, పెజల్ ఎతిక్ బార్ జల.

15 జేఁవ్ పెజల్ ఎతిక్ యేసుతె జా, ఒగగ్ర్ బూతల్ దెర
తిలొ జో వెరి జా తిలొసొ అపెప్ చెంగిల్ బుదిద్ జా పాలల్
గలనఒతత్ వెసతిలిసిదెక,బియఁగెల. 16జోచెంగిల్జలిసి
జరుగ్ జలిపొదిసొంత దెక తిలమానుస్ల్, జలె,జోబూతల్
దెర వెరి జా తిలొసొక చి జేఁవ్ అండుల్ క జరుగ్ జలిసి ఎతిక్
పిమమ్ట్అయ్ లసక జేఁవ్సాచిసంగిల. 17ఒతత్చమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ “అమ్ చి పాంతుమ్ ముల దా ఉటట్ గో” మెన
యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల.

18 పడొత్ యేసు, సిసుస్ల్, ఉటట్ గెచుచ్క మెన దోనితె
తతికయ్, బూతల్ అగెగ్ దెర తిలొ జో మానుస్ పటిట్ జా,
“ఆఁవ్ కి తుమ్ చి తెన్ బెద జెంక అంక సెలవ్ దే.” మెన
బతిమాలప్ జా సంగిలన్. 19 గని యేసు దసిస్ సెలవ్ నే
దెతె,జోక, “పోని,తుయిగెరిగెచచ్తుచసొంతమానుస్ల్ క,

†పబు తుక కనాక్రుమ్దెకచెంగిల్ కెర ఎదివాట్దయకెరిల్సి
సంగు” మెన సంగిలన్. 20 జో మానుస్ యేసుక ముల
దా ఉటట్ గెచచ్, యేసు జోక ఎదివాటు దయ కెరిల్స్ చి రిసొ
దెకపొలిమెలిజాపాంతుమ్ తెచ పటన్ల్ ఎతిక్తె సూనపుక
దెరొల్ . జా సూనయ్ తికయ్, ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జల.

యాయీరుమెలొఅదికారియేసుచి తోడు నఙిలిసి
(మతత్ 9:18-26; లూకా 8:40-56)

21యేసు అనెన్ దోనితె వెగగాడు అనెన్ జీన్ తికయ్,జోచి
సుటుట్ నంత ఎదివాట్ జిన్ జనాబ్ బెర అయ్ ల. జో జా
ఒడుడ్ తె ఉత తతికయ్, 22యూదుల్ చి ఒతత్చి సబ గెర్ చి
అదికారిజలొయాయీరుమెలొసొజాకెర,యేసుకదెక కెర,
జోచి చటెట్ సెరున్ సేడ, 23 “అంచి నాడి జొరొజ్ సేడ, జియెదె
గే, నాయ్ గే, దసిస్ జా అసెస్. తుయి, అమ్ తె జా కెర జాక
చడిలెగిన,జాచెంగిల్జాఅనెన్ జియెదె.” మెనబతిమాలప్
జా జో సంగితికయ్, 24యేసు జో తెన్ బెద గెలన్. జేఁవ్
వటెట్ గెతె తతికయ్, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ యేసుచి పటిట్
జా జోచి సుటుట్ నంత తా పెలపులి జతె తిల. 25 జలె,
బార వెరుస్ల్ తెంతొ లొఁయి గెతి బాద తిలి తేర్ బోద ఎకిల్ జా
జనాబ్ తె అసెస్. 26జా సెమచి రిసొ చెంగిల్ కెరంతి రిసొ,
ఎకిక్లొచిపిమమ్ట్అనెన్కొల్ గురుతె వరస్ తెన్ గెచచ్ గెచచ్,జాక
తిలి దనుమ్ ఎతిక్ విక కెరవన తిలి. దసిస్ కెర కెర జలెకి,
జా బాద తెన్ నే చెంగిల్ జతె, ఒగగ్ర్ జతె తిలి. 27 జలె,
యేసుచిరిసొసూనతా, “ఆఁవ్జోచపాలుమ్జవుస్చడిలె
చెంగిల్ జయిందె” మెన ఉచర, 28 యేసుచి సుటుట్ నంత
తిలిజనాబ్ చితెడిపెస,యేసుచిపడొత్ పాసిపాఁవ కెర,జోచొ
పాలుమ్ క చడిలి. 29చడిలి బేగిలొఁయి గెతిసి బందు జలి,
చిబాద గెచచ్ జీవ్ చెంగిల్ జలిమెన చిననిల్.

30యేసు మాతుమ్, జోచి సెకిక కో గే, చెంగిల్ జా అసిత్
మెన చినిలి బేగి, జా జనాబ్ చి నెడిమి టీఁవొ జా పడొత్
పసల్, “అంచి పాలుమ్ చడిలొసొ కో?” మెన సంగిలన్.
31 జోచ సిసుస్ల్ జోక, “తుచి ఉపిప్రి మానుస్ల్ పెలపెలి
జలెకి, ‘అంక చడిలొసొకో?’ మెన కిచొచ్క పుసితసి?” మెన
సంగిల. 32జలె, కో చడిలన్ గే జానన్ క మెన,యేసు అనెన్
పసల్ దెకితికయ్, 33 జా తేర్ బోద జాక జరుగ్ జలిసి జాన,
బియఁ కెర, అదుద్ ర్ జా, యేసుచి పురెతొ సెరున్ సేడ, జరుగ్
జలిసి ఎతిక్ సతిత్మ్ తెన్ జోక సంగిలి. 34 యేసు జాక,
“ఓ పుతత్రి, అంచి ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ
తుయి చెంగిల్ జా అసిస్సి. సేంతుమ్ తెన్ గెచచ్, చెంగిల్
జా, చెంగిల్తా”మెన సంగిలన్.

35 జా తేర్ బోదక యేసు దసిస్ సంగితె తిలి పొది,
దువిస్ చి రిసొ యేసుతె జా తిలొ అదికారిచి గెర్ చ
సగుమ్ జిన్ జా కెర, జో అదికారిక “తుచి నాడి మొర

† 5:19 5:19 ‘పబు’మెలెకిచొచ్అరుద్ మ్మెలె, ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ,ఎతిక్క వెలొల్ జలొసొ’. జానావ్యెహోవదేముడు అబొబ్స్ క కి సంగుల,యేసుదేముడు
పుతుత్ స్ క కి సంగుల.
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గెచచ్ అసెస్. ఈంజొ గురుబాబుక బుకారెల్ లాబుమ్ నాయ్.
గురుబాబుక జాబాదపోని”మెనజోక సంగిల.

36 జలె, జేఁవ్ సంగిలిసి సూన నే సూనిల్ రితి జా, యేసు
సబగేర్ చొ జో అదికారిక దెక, “జేఁవ్ సంగిలిస్ క కాతర్ నే
కెరె, బి నాయ్. నంపజా దయిరిమ్ తెన్ తా” మెన జోక
సంగిలన్.

37 ఒతత్ తెంతొ పేతురు, యాకోబు, యాకోబుచొ బావొసి
యోహానుక పిటట్వ, జోచి పటిట్ అనెన్ కో జెంక సెలవ్ నే దా
కెర, 38యేసు, జేఁవ్ తెన్జోఅదికారిచి గెరిపాఁవ కెర, ఒతత్
తిలస ఏడుకుడు జా గోల జతిసి దెకిలన్. 39జో గెరి పెస,
ఒతత్ తిలసక దెక, “తుమ్ గోల జా ఏడత్సు కిచొచ్క? ఈంజ
బోదమొర గెచెచ్నాయ్నిజఅసెస్.” మెనయేసు సంగిలన్.
40 దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్, జోక ఆఁసిల. గని యేసు
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బార్ కెరదా,నాడిచఅయయ్స్అబొబ్స్ క కి,
జో తెన్ అయ్ ల సిసుస్ల్ క కి కడ ఆన, జా నాడి తిలిస్ తె
గెచచ్, 41 జా నాడిచి ఆతు దెర, జాక “ఆఁవ్ సంగిలయ్,
నాడి, ఉటుట్ !” మెలి అరుద్ మ్ తెన్ ‡“తలీతా కుమి” మెన
సంగిలన్. 42 సంగిల్ బేగి, జా నాడి ఉటట్ కెర, ఇండుక
దెరిల్. ఒతత్ తిలస ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జా బలే ఉచరల్.
43పడొత్ , జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ కకక్ సంగుక జయెనాయ్మెన
జాగరసంగ, “నాడిక కిచొచ్ జవుస్అనిన్మ్దాస”మెన,జా
గేర్ చకయేసు సంగిలన్.

6
నజరేతు గఁవివ్చమానుస్ల్యేసుక నే నంపజలిసి
(మతత్ 13:53-58; లూకా 4:16-30)

1 యేసు ఒతత్ తెంతొ ముల దా కెర, నజరేతు మెలి
జోచి సొంత గఁవివ్ ఉటట్ జెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ జోచి పటిట్
అయ్ ల. 2 బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ *దీసి, ఒతత్చి సబ గెరి
గెచచ్, యేసు బోదన కెరుక దెరల్న్. జో సంగిలి బోదన సూన,
ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ ఆచారిమ్ జా, “ఇసి బోదన ఇనెన్క
కేనె తెంతొ అయ్ లి? ఇనెన్క దిలి గాయ్నుమ్ కీసిచి? కెదిద్
అందుమ్ చ వెలెల్ల కమొ ఇనెన్చి అతిత్ జరుగ్ జతతి! 3 గని
ఈంజొ దార్ చ కామ్ కెరొసొ జయెదె, మరియచొ పుతుత్ సి
గెద? యాకోబుక, యోసేక, యూదాక, సీమోనుక అనొన్సి
జయెదె గెద? ఇనెన్చ బేనిస్వొ ఇనెన్ అమ్ చి తెన్ అసిత్ గెద?”
మెనయేసుచి రిసొ అనామ్నుమ్జా నంప కెరి నాయ్.

4జేఁవ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జతికయ్, “కేన్ జవుస్మానుస్
దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ జలె, జోచి సొంత దేసిమ్ చ
మానుస్ల్, సొంత గెర్ చ మానుస్ల్ జోక గవురుమ్ దెకిత్

నాయ్” మెన యేసు, జోవయించి అనామ్నుమ్ చి రిసొ
సంగిలన్.

5 ఒతత్చ మానుస్ల్ చి అనామ్నుమ్ చి రిసొ, జలె, ఒతత్
యేసు కేన్ వెలొల్ కమొ కెరుక బెదిలన్ నాయ్. ఎకిక్
సగుమ్ జిన్ జబుబ్ తిలమానుస్ల్ క బోడి చడ చెంగిల్ కెరల్న్.
6 జా పలాన్ చ మానుస్ల్ చి అనామ్నుమ్ చి రిసొ ఆచారిమ్
జా, విసారుమ్ జలన్. గని, జాపాంతుమ్ చ గఁవివ్లె బుల
బుల బోదన కెరె తిలన్.
సిసుస్ల్ క దొగుల దొగులక తెదయ్ లిసి
(మతత్ 10:1,5-15; లూకా 9:1-6)

7 ఒతత్ తెంతొ, జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క యేసు పాసి
బుకారా కెర, జేఁవ్ క దొగుల దొగులక గఁవివ్లె బులుక మెన
తెదవుక దెరల్న్. తెదయిలి పొది, బూతల్ క జేఁవ్ ఉదడిత్
రితి జోవయింక అదికారుమ్ దిలన్. 8 తెదొడి కిచొచ్ ఆడ
దిలన్మెలె, “పయానుమ్ చి రిసొటెకొన్ డండొపిటట్వ,పోడి
జలెకు, సెంచె జలెకు, కెరంటెచి బెలుట్ చి జేబితె డబుబ్ల్
జలెకు దెరననాయ్. 9జోడుల్ గలన, గనిదొనిన్సొకక్ల్పోన.
ఎకిక్ సరిజతయ్”మెనసంగ. 10అనెన్, “తుమ్కేనెజలెకు
పాఁవిలె పొది, కేన్ గెర్ చ తుమ్ క టాన్ దెవుల గే, జా గాఁవ్
తెంతొ ఉటట్ గెతె ఎదక జయియ్ గెరి బస జాతా. 11 గని, కేన్
టాన్ తె జలెకు తుమ్ క మరియాద కెరి నాయ్ గే, తుమ్ చి
కబుర్ సూనుక ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్ జతి నాయ్ గే, తుమ్ ఒతత్
తెంతొ ఉటట్ గెచచ్. ఉటట్ గెతె పొది, ‘జేఁవ్ దసిస్ జలి రిసొ,
జేఁవ్ దేముడుచ నెంజితి’మెలిరితి గురుక తుమ్ చచటొట్ చి
దూడి పంపడ్ గెలన” మెన యేసు సంగిలన్. 12 యేసు
దసిస్ అదికారుమ్దాబులుక తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్
దొగుల, దొగుల బార్ జా, “తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్
దుకుమ్జాపాపుమ్ములిత్ బుదిద్ జా”మెనబోదన కెరబులెత్
తిల. 13పడొత్ , మానుస్ల్ క దెరల్ ఒగగ్ర్ బూతల్ క ఉదడ గెల,
చి ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్ తిలసక బోడి తేల్ సువ దా యేసుచి
నావ్ తెన్ జోవయింక చెంగిల్ కెరల్.
హేరోదు రానొయేసుచి రిసొ ఉచరిల్సి
(మతత్ 14:1-12; లూకా 9:7-9)

14యేసుచ కమొచి రిసొ హేరోదు మెలొ జా గలిలయ
పాంతుమ్ క ఏలుప కెరొ రానొ కి సూనొల్ . జా ఒండి దేసిమి
యేసుచి రిసొ ఎతిక్జిన్ సూన తిల. సగుమ్ జిన్ జోక
“బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహాను అనెన్ జీవ్ జా అసెస్, కిచొచ్గె,
చి ఇస వెలొల్ కమొ కెరి సెకి జోచి పెటిట్ అసెస్” మెంతె
తిల. 15 అనెన్ సగుమ్ జిన్, “ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జా
తయెదె” మెంతె తిల. అనెన్ సగుమ్ జిన్, “దేముడుచ

‡ 5:41 5:41మాములుమ్ పెజల్ లటట్బిల్ అరమయ్బాసతెన్ చి కోడు,ఈంజ. * 6:2 6:2 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా
దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెననావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్
కామ్ కెర నాయ్’ మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్
ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొ ఎకిక్లొ రితొ జయెదె. దసొచొజా
తయెదె” మెంతె తిల. 16హేరోదు, మాతుమ్, సూన, కిచొచ్
ఉచరల్న్ మెలె, “ఆఁవ్ బోడి గండ కెరవ తిలొయోహాను జా
తయెదె. అనెన్ జీవ్ జా అసెస్, కిచొచ్గె”మెన బియఁ గెలొ.

బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుక హేరోదుమార తిలిసి
17హేరోదు రానొ కిచొచ్క దసిస్ బిలన్ మెలె, జోచొ పిలిప్

మెలొ బావొసిచి హేరోదియ మెలి తేరిస్క ఆనన హేరోదు
జాక పెండిల్ జా తిలొ. 18 దసిస్, అనెన్కొల్చి తేరిస్క పెండిల్
జతికయ్, యోహాను హేరోదుక “తుచొ బావొదిసి తేరిస్క
తుయి తియనుక నాయిమ్ నాయ్” మెన సంగితె తిలన్.
జాక, హేరోదుయోహానుక జేలి కెరవ, జేల్ తె గల బందవడ
తిలన్. 19 జేల్ తె గల తతికయ్, యోహానుచి ఉపిప్రి
హేరోదియకుసిస్దుమ్తా,జోకమారుక ఆసజాఅసెస్. గని
నెతె. కిచొచ్కమెలె, 20యోహాను, దేముడుచొసతిత్మ్సుదొ,
నీతి సుదొ, మెన హేరోదు జాన కెర, జోక కిచొచ్ పమాదుమ్
నే జతి రితి రకవ అసెస్. అనెన్, యోహాను సంగితి తీరుప్క
హేరోదు బాద సేడెల్ కి, రోజుక సంతోసుమ్ తెన్ జోచి బోదన
సూన్ తె తిలన్.

21 జలె, జా మదెనె జా తేర్ బోద యోహానుక కిచొచ్
కెరుక నెతిరెల్ కి, ఆకర్ క జోక మొరవుక అవ్ కాసుమ్
అయ్ లి. హేరోదుచి జెరుమ్న్ పండుగు దీసి జెతికయ్, జోచ
మంతివొక, వెలెల్ల మానుస్ల్ క, చి గలిలయ పాంతుమ్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క వెలిల్ విందుతె రానొ బుకారొల్ .
22 జా విందు కెరిల్ పొది, హేరోదియ మెలి జా తేర్ బోదచి
దువిసి విందుతె బుకారల్సచి నెడిమి జా నచిలి. హేరోదు,
బుకారల్స, ఎతిక్జిన్ జా నచిలిసి మెనస్ గెల, చి హేరోదు
జా నాడిక, “కిచొచ్ ఇసుట్ మ్ జసెత్ గే అంక సంగు చి జయియ్
దెయిందె” మెన అనెన్, 23 “తుయి కిచొచ్ నఙిలె కి, అంచి
రాజిమ్ తె ఏక్ అర వాట నఙిలె కి, జయియ్ దెయిందె” మెన
ఒటుట్ గలనల్న్.

24 జలె, జా నాడి బార్ జా, అయయ్స్ తె గెచచ్, “ఆఁవ్
కిచొచ్ నఙుక?” మెన పుసితికయ్, అయయ్సి, “బాపిత్సుమ్
దెతొయోహానుచిబోడిఅంక దేమెన సంగు”మెనదువిస్ క
సంగిలి. 25 సంగిలి బేగి, జా నాడి హేరోదుతె నిగ జా,
“బాపిత్సుమ్ దెతొయోహానుచి బోడి ఏక్ పలెరుమ్ తె అంక
దే”మెన సంగిలి.

26నాడి ఇసి సంగితికయ్, జోరానొ బలే దుకుమ్ జలెకి,
జోగలనతిలిఒటుట్ చి రిసొ,విందుతెబుకారల్సచిమొకెమ్జాక
సంగిలిసిపిటట్వుకనెస కెర, 27బేగి, “జోచిబోడిఆను”మెన
జమాను ఎకిక్లొక తెదయ్ లన్. జో జమాను గెచచ్, జేల్ తె
యోహానుచిబోడి గండ కెర, 28పలెల్రుమ్ తె ఆన,జానాడిక
దెతికయ్,జానాడిఅయయ్స్ కనాదిలి. 29జలె,యోహానుచ

సిసుస్ల్ సూన కెర, జా కెర, పీనుమ్ నఙన ఉకుక్ల నా,
మెసెన్ రోవిల.

బారజిన్ సిసుస్ల్యేసుతె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 14:13-21; లూకా 9:10-17; యోహా 6:1-

14)
30యేసు తెదయ్ ల జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ బోదన కెర

కెర మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర కెర, జోతె అనెన్ బుల జా, జేఁవ్
కెర తిలిసి, బోదన కెర తిలిసి ఎతిక్ జోక సంగిల. 31 జలె,
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ జోవయింతె జెంక గెచుచ్క జతె
తిలి రిసొ, అనిన్మ్ కంక కి పుండితి సమయుమ్ దొరుక్
నెంజితికయ్, యేసు సిసుస్ల్ క “జొమమ్, తుమ్ గడియ
పుండితి రిసొ, కేనెగె, మానుస్ల్ నెంజిలి టాన్ తె బెద
గెచుచ్మ” మెన సంగిలన్. 32 జేఁవ్ బార్ జా దోనితె వెగ,
అనెన్ కోయినెంజిలిటాన్ తె గెచుచ్కబార్ జల. 33గని, జేఁవ్
బార్ జా ఉటట్ గెలిసి ఒగగ్ర్ జిన్ దెక, జోవయింక చిన, వేర
వేర పటన్లె గఁవివ్లె తెంతొ బార్ జా నిగ, నిగ జోవయించి
తొలిల్తొ జేఁవ్ గెతె తిలిస్ తెపాఁవిల.

పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
34యేసు జా ఒడుడ్ తె పాఁవ, దోనితె తెంతొ ఉత, ఒగగ్ర్

ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ బెర అయ్ లిసి దెక, ‘గొవుడు నెంజిల
మెండల్ కీసి జా కేనె తెరెల్ ఒతత్లి ఉటట్ గెతె తవుల గే దసిస్,
ఈంజేఁవ్ పెజల్ అసిత్’ మెన యేసు కనాక్రుమ్ జా, ఈంజ
ఎతిక్ బోదన జోవయింక సికడుక దెరల్న్.

35సాంజ్ జంక దెరికయ్,యేసుచ సిసుస్ల్ జోతెజా కెర,
“ఈంజ డొంగుర్ దేసిమ్. పొదుద్ ఒగగ్ర్ జలి, తొకిక్ అసెస్.
36 ఈంజేఁవ్ పెజల్ ఎతిక్ ఈంజ పలల్ల్ చ గఁవివ్లె గెచచ్,
కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్ గెనన్ తి రిసొ ఇనెన్క తెదవు.” మెన
సంగిల. 37ఇసిసంగితికయ్,యేసుసిసుస్ల్ క కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, “తూమ్ జోవయింక కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్
దాస”. ఇసి యేసు సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక, “జోవయింక
అనిన్మ్ దెంక మెన †దొన్ పుంజొ వెండుల్ చ పోడియొగెనుక
ఆమ్ గెచుచ్క గే?” మెంతికయ్, 38 యేసు జోవయింక,
“తుమ్ తె కెతిత్ పోడియొఅసిత్ గే, గెచచ్ దెక”మెలన్,చిజేఁవ్
గెచచ్ దెక జా కెర, “పాఁచ్ పోడియొ చి దొనిన్ మొసస్ అసిత్”
మెన జోక సంగిల. 39జో, జేఁవ్ జనాబ్ క దెక, జోవయింక
“తుమ్ ఎతిక్జిన్ వరస్వరస్ల్ తెన్ బుఁయెయ్ వెస” మెనజా
చివవ్ర్ బుఁయెయ్ వెసడల్న్. 40జాకయ్జేఁవ్ ఎకెక్క్ వరస్ల్ తె
పుంజెక్ జిన్, యాబయ్ జిన్ వెసితికయ్, 41 యేసు జేఁవ్
పాఁచ్ పోడియొ దొనిన్ మొసస్ దెర, ఆగాసుమ్ పకక్ దెక,
‘ఈంజతూయిదిలది’మెనదేముడు జలొఅబొబ్స్ కజొకర
కెర, జేఁవ్ పోడియొమోడ కెర, “ఎతిక్జిన్ క వంట దాస”

† 6:37 6:37 నెంజిలె, దొన్పుంజొజిన్మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలి డబుబ్ల్ దెతి ఎదిలి డబుబ్ల్.
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మెన సిసుస్ల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దా, జేఁవ్ దొనిన్ మొసస్క కి
ఎతిక్జిన్ క వంట దిలన్.

42జేఁవ్ జనాబ్ఎతిక్జిన్పేట్బెరు కతికయ్, 43సేంసిల
పోడి గండలు, మొసస్ గండలు బార గంపల్ తె సిసుస్ల్
గుడడ్ బెరయ్ ల. 44 జా దీసి పోడియొ కయ్ లస, పాఁచ్
వెయిల్ జిన్ ‡మునుస్బోదల్ జల.

యేసుపానిచిఉపిప్రి ఇండిలిసివాదుక సేంతుమ్ కెరిల్సి
(మతత్ 14:22-33;యోహా 6:16-21)

45 తెదొడి బేగి, యేసు పెజల్ క నే తెదయ్ తె తొలితొ,
“తుమ్దోనివెగఅంచికంటతొలితొగాడుజీన,బేతస్యిదా
గఁవివ్ గెచచ్” మెన సిసుస్ల్ క తెదవ దా, 46 జేఁవ్ పెజల్ తె
సెలవ్ నఙన తెదవ దా, పారద్న కెరి రిసొ యేసు డొంగె
వెగిలన్.

47 ఒగగ్ర్ సాంజ్ జతికయ్, సిసుస్ల్ తిలి జా దోని
సముదుమ్ రితిజాగాడుచిమదెనెపాఁవతతికయ్,యేసు
ఎకిక్లొ గటుట్ తె తా, 48 కిచొచ్ దెకిలొ మెలె, దోనిక వాదు
పెలయ్ తె తిలి రిసొ, దోని ఇండవుక సిసుస్ల్ కసుట్ మ్ జతె
అసిత్.
జలె, అందరె, పాసి పాసి కుకుడొ వాఁసెనె, యేసు జా

సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండ జా, సిసుస్ల్ చి పాసి పాఁవ
అయ్ లొ. జోవయింక జిన్ తె ఉటట్ గెచుచ్క మెననొల్ . 49 గని,
పానిచి ఉపిప్రి జో ఇండ గెతిసి సిసుస్ల్ దెక, “డుంబొ,
కిచొచ్గె” మెన ఉచర బమమ్ జా ఒరిస్ల. 50 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్
జోక దెక దసిస్ పంబ జలి బేగి,జో, “దయిరిమ్జా. ఆఁవివ్,
తుమ్ బియఁ నాయ్” మెన జోవయింక సంగ 51 దోనితె
జోవయించి నెడిమి వెగితికయ్, వాదు ముల దిలి. జాచి
రిసొ జేఁవ్ క జెఁవివ్ ఆచారిమ్ జా ఒగగ్ర్ బమమ్ జల. 52 గని
పోడియొక యేసు జరుగ్ కెరిల్సి అరుద్ మ్ నే కెరన తిలి రిసొ,
జో కొనొస్గె, జోచి పెటిట్ బేడు బందిల్ జోచి సెకి అదికారుమ్
కేనెచి గే అరుద్ మ్ నే కెరంతె, బలే ఆచారిమ్ తెన్ తిల.

అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 14:34-36)

53జేఁవ్దోనితెగాడుజీనగెనేన్సరెతుపాంతుమ్ తెపాఁవ
దోని ఒడుడ్ తె బంద కెర 54 దోని తెంతొ ఉతిత్రిల్ బేగి, ఒతత్
తిల మానుస్ల్ జోక చిన కెర, 55 జబుబ్ తిల మానుస్ల్
జా ఒండి పలాన్ తె కేనె తిలె ఒతత్ గెచచ్, జేఁవ్ నిజ తిలి
అంతురొన్ తెన్ ఉకుక్ల కెర యేసు కేనె అసెస్ గే సూనెల్,
ఒతత్య్ వయ ఆన్ తె తిల. 56 జా పాంతుమ్ చ పటన్లె
గఁవివ్లె బయిలె, కేన్ జలెకు టాన్ తె జో అయ్ లొ గే, బాద
తిలసక కడ ఆన, సంతవీదులె జలెకు ఎంగడ్వ దా,యేసుచొ

పాలుమ్ చి అంచు జలెకు జేఁవ్ చడుక మెన బతిమాలప్ జా
సెలవ్ నఙన్ తెతిల. కో జలెకు చడిల గే, జేఁవ్ చెంగిల్ జల.

7
అలవాటుల్ చి రిసొ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు సంగిలి

తీరుప్
(మతత్ 15:1-20)

1 *యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ సగుమ్ జిన్, మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కి పరిసయుయ్ల్
సగుమ్ జిన్ చి ఒతత్ జా తా, యేసుతె బెద జా కెర, 2 జోచ
సిసుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ గరచ్ అతొత్ తెన్, మెలె నే దొవన్ తె,
అనిన్మ్ కెరిసి దెక కెర, బమమ్ జల. 3 కిచొచ్క మెలె,
పరిసయుయ్ల్ కి †యూదుల్ ఎతిక్జిన్ కి ‘పూరుగ్ మ్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ సికయ్ లిసి కెరుకయ్’ మెన, గురు అతొత్
దొవనెల్కయ్ కవుల, నెంజిలె నాయ్. 4 అనెన్, సంతయ్
తెంతొ గెరి అయ్ లె, ‘నే దొవనెల్ గారు’ మెన, ‡పాని
చించనెల్కయి కవుల, నెంజిలెనాయ్. దసిస్, గినన్లు, గేడివొ,
కంచు సామన్, ఈంజ జా ఎతిక్ కెఁయఁక దోవుక గే, కీసి
దోవుక గే, కిచొచ్ కిచొచ్ అలవాటుల్ రితి కెరుక పూరుగ్ మ్ చ
జోవయించవెలెల్లమానుస్ల్ సికడఅసిత్. 5జాచిరిసొ, జేఁవ్
పరిసయుయ్ల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
యేసుక, “తుచ సిసుస్ల్ కిచొచ్క వెలెల్ల మానుస్ల్ సంగిలి
రితి ఇండుక ముల దా, గరచ్ అతొత్ తెన్ అనిన్మ్ కతతి?”
మెనపుసిల.

6 జలె, యేసు జోవయింక, “తుమ్ ఉపమెనుస్చొచి
రిసొ యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు సంగిలి కోడు
సతిత్మ్.
ఈంజ పెజల్ అంక గవురుమ్ కెర రిత కొడొ సంగిలే కి,

జోవయించి పెటిట్ అంక దూరి అసిత్. 7 మానుస్ల్
అఁవివ్ ఉచరల్ కొడొక ‘దేముడు సంగిలస’ మెన
పెజల్ క సికడ, అంక ఆరిక జొకరతి”

మెన తుమ్ చి రిసొచి కోడు. 8 “తూమ్, దేముడు దిలి
ఆగన్ ముల దా, మానుస్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి ఎకిక్ మెనుస్
నిదానుమ్ కెరసు” మెన జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు
సంగ, 9 జోవయింక అనెన్, “తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ అఁవివ్
సికయ్ ల అలవాటుల్ నిదానుమ్ కెరి రిసొ దేముడుచి ఆగన్
రితి ఇండుక ముల అసుస్స్. కీస మానుస్ల్, తూమ్!
10 తుమ్ ములిలి కేన్ ఆగన్చి రిసొ ఆఁవ్ అపెప్ సంగితసి
మెలె,
తుమ్ చ అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క చెంగిల్ దెక, గవురుమ్ కెర”
మెన, పిమమ్ట్,

‡ 6:44 6:44తేర్ బోదల్బాలబోదల్ కితిల, గనిమతత్యి 14:21తెరెగిడిల్ రితి,తేర్ బోదల్బాలబోదల్ క ఒతత్ లెకక్ కెరినాయ్. * 7:1 7:1ఎతిక్అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి గుడి తిలి పటున్మ్, జా. † 7:3 7:3 ‘అంచయ్ పెజల్ జతు’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్ నిసానల్ పెజల్. ‡ 7:4
7:4 నెంజిలె, సంతయ్తెంతొ ఆన్ లిసామన్ దొవిలెకయ్ కవుల.
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“అయయ్స్ క జలెకు,అబొబ్స్ క జలెకు, కోదూసుప కెరుల గే,
కచితుమ్జోకమొరున్చి సిచచ్ దెంక”

మెనమోసేచి అతిత్ రెగిడిల్ కోడు అసెస్.
11 “గని, తుమ్ జలె ఇనెన్ మెంతసు, అంచితె తుమ్ క

కిచొచ్ కలుగు జతి గే, జయియ్ ‘కొరాబ్ను’ మెలె ‘పబుక
దెంక ఒపప్న అసిస్’, మెన కో పుతుత్ సి అయయ్స్అబొబ్స్ క
సంగిలెగిన, 12 ‘జాదీసి తెంతొ,జోమానుస్చిపూచినాయ్’
తుమ్ సంగిల్ రితి జా, జో అయయ్స్అబొబ్స్ క దెంక తిలి
సాయిమ్జోమానుస్ దెంక తుమ్ ఒపుప్స్నాయ్. 13తుమ్
దసిస్ జా, తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ అఁవివ్ ఉచరల్ అలవాటుల్
పెజల్ కెరు మెన, ‘దేముడు సంగిలి కోడుక అదికారుమ్
నాయ్’ మెన సికడిల్ రితి జా, తుమ్ దేముడుచి కోడు
మారుస్ప కెరిల్ రితి కెరసు. అనెన్ దసస్ మాయల్ ఒగగ్ర్
కెరసు.” మెన, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు గోల కెరల్న్.

మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ జయెదె గేయేసు సంగిలిసి
14 తెదొడి యేసు పెజల్ క అనెన్ పాసి బుకారా కెర,

జోవయింక ఇసెస్ మెలన్. ఆఁవ్ సంగితి కోడు తుమ్
ఎతిక్జిన్ ఏక్ కోడు సూన అరుద్ మ్ కెరన. 15బయిలె తెంతొ
మానుస్చిపేట్తెడికిచొచ్వసుత్ వపెసిలె,జయియ్జోమానుస్క
గార్ కెరుక నెతె. గని, మానుస్చి పెటిట్ తిలి బుదిద్ గార్ జలె,
జయియ్జోమానుస్కగార్ కెరెదె. 16§సూన్ తకంగొడ్ కకక్తిలె,
సరిగా సూన్ సు!

17 జేఁవ్ పెజల్ క ముల దా గెరి గెచచ్ తెడి పెసిలి పొది,
జోచ సిసుస్ల్ ఈంజ టాలిచి రిసొ పుసిల. 18 యేసు
జోవయింక, “తూమ్ కి అరుద్ మ్ నెంతె అసుస్స్ గే? మానుస్
కయ్ లె,బయిలెతెంతొజోమానుస్చిపెటిట్ కిచొచ్ పెసతయెదె
గే, జో మానుస్క గార్ కెరుక నెతె మెన అరుద్ మ్ కెరనుస్
నాయ్? 19ఈందె,జోచిపేట్వాట్గెచచ్,అనెన్బార్జయెదె.
జోచి పెటిట్తె పెసె నాయ్! జాకయ్, జోక గార్ కెరె నాయ్”
మెన సంగిలన్. ఇసిమెనయేసు సంగిలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్
మెలె, “కిచొచ్క కి కంక గారు మెనుక నెంజె. కిచొచ్ కి కంక
జయెదె”మెన సెలవ్ సంగిల్ రితి జతయ్.

20 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క “మానుస్చి పెటిట్తె మొదొల్
జా, కిచొచ్ కిచొచ్ బార్ జయెదె, జయియ్ జోక గార్ కెరెదె.
21మెలె, గరచ్ ఉదెద్సుమ్ లు, లంజెబుదిద్ ,చోరు బుదిద్ , అతయ్
కెరి బుదిద్ , లంజెకమొ, 22 అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస
జతిసి, పాపుమ్ ఇండితి ఆస, మోసిమ్ బుదిద్ , గోసలు,
మానుస్ల్ క దూసుప కెరిసి, గవురుమ్ ఉచరంతిసి, కామ్ క
నెంజిత కొడొ, దసచ ఎతిక్, మానుస్చి తెడి జోచి పెటిట్తె
మొదొల్ జతతి. 23 గరచ్ బుదుద్ ల్ ఎతిక్మానుస్చి పేట్ తెడి

మొదొల్ జా బార్ జతతి. దసచయ్మానుస్క గార్ కెరతి”
మెన అనెన్ సంగిలన్.

తేర్ బోదచి దువిస్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 15:21-28)

24యేసు ఒతత్ తెంతొ బార్ జా, తూరు చి సీదోను మెల
పటన్ల్ చి పాంతుమ్ తె ఉటట్ గెచచ్, ఏక్ గెరి గెలన్. జో ఒతత్
తిలి రితి కో కి సూనుక జో నెసిలె కి, జో తిలిసి లుంకడుక
నెతిరల్, 25 చి బేగి, బూతుమ్ దెరిల్ ఇదిలిస్ దువిసి తిలి
ఏక్ తేర్ బోద, యేసుచి రిసొ సూన కెర, జోతె జా కెర,
జోచి చటెట్ సెరున్ సేడిల్. 26 జా తేర్ బోద కేనెచి మెలె, జా
*సిరియ దేసిమ్ చి జా పెనికయ పాంతుమ్ తె జెరిమ్లి, గీకు
మెలి వేర దేసిమ్ చి మానుస్. జలె, జా తేర్ బోద యేసుతె
జా కెర, “అంచి దూక దెరిల్ బూతుమ్ క ఉదడ గెలెత్ గె?”
మెన యేసుక బతిమాలప్ జా సంగితికయ్, 27 జో జాక,†
“సొంతబోదల్తొలితొ కతు. బోదల్ చివంతు అనిన్మ్ గుడడ్
కెర, సూనకూనరుల్ కతి రితి గల దెంక చెంగిల్ నాయ్” మెన
సంగిలన్. 28జా జోక, “నిజుమి, పబు, గని సూనకూనరుల్
కి అనిన్మ్ కెరి బలల్చి ఎటొట్ రక తా, బోదల్ సేడయ్ లి ఉసొట్
కవుల” మెన సంగిలి. 29 ఇసి సంగితికయ్, తెదొడి యేసు
జాక, “ఈంజ తుయి సంగిలి తుచి నముకుమ్ చి రిసొ,
సేంతుమ్ తెన్ గో. బూతుమ్ తుచి దువిద్ క ముల దా గెచచ్
అసెస్” మెన సంగిలన్. 30 ఇసి సంగితికయ్, జా తేర్ బోద
గెరి గెచచ్ కిచొచ్ దెకిలి మెలె, బూతుమ్ ముల దా గెలి రిసొ,
జానాడిమంచుమ్ తె నిజ తిలిసి.
తొతొల్ జలొబొయ్ రొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

31ఒతత్ తెంతొయేసు తూరుపాంతుమ్ములదాసీదోను
పాంతుమ్ వాట్ గెచచ్, దెకపొలి పాంతుమ్ వాట్ కి గెచచ్.
గలిలయ పాంతుమ్ చి సముదుమ్ రితి గాడు పకక్ అనెన్
ఉటట్ అయ్ లన్. 32 ఉటట్ జెతికయ్, బొయ్ రొ తిలొ తొతొల్
మానుస్ ఎకిక్లొకమానుస్ల్యేసుతె కడ ఆన, “ఇనెన్క చడ
చెంగిల్ కెరె గే?” మెనయేసుక బతిమాలప్ జాపుసిల.

33 జలె, పెజల్ తె తెంతొ యేసు జోక ఎకిక్లొక పకక్
కడన, జో మానుస్చ కంగొడ్ తె ఏక్ ఏక్ ఊంటివొ గల దా
తుంక, జో తొతొల్చి జీబు చడ జోచి సొంత లాడు దెరవ దా,
34ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, కనాక్రుమ్ తెన్ పెటిట్ ఏడిల్ రితి జా,
‘ఉగిడ్ జా’మెలిఅరుద్ మ్ తెన్, ఒతత్చి బాస తెన్ “ఎపాప్తా”
మెన సంగ యేసు సంగిలన్. 35యేసు దసిస్ సంగితికయ్,
జో బొయ్ రొచ కంగొడ్ ఉగిడ్ జలి చి చెంగిల్ జలన్, చి జీబు
బులుక దెరికయ్,సొసుట్ మ్ లటట్బుక దెరల్న్.

36తెదొడి, “కకక్సంగనాయ్”మెనఒతత్ తిలమానుస్ల్ క
యేసు సంగిలన్. గని “సంగుక పోన” మెన జో కెతిత్ సుటుల్

§ 7:16 7:16 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 16 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. * 7:26 7:26 నెంజిలె ‘సురోపెనికయ
పదేసిమ్ చిమానుస్’మెనుల. † 7:27 7:27 దేముడు దెతి వరుమ్ క ‘అనిన్మ్’మెనటాలి కెర
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సంగిలే కి, జేఁవ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జా కేన్ తెన్ సంగితె తిల.
37జరుగ్ జలిస్ చిరిసొఎదివాట్ఆచారిమ్జా,యేసుచిరిసొ
“ఈంజొ కిచొచ్ కెరెల్ కి జెయిమ్ జతయ్. బొయ్ ర మానుస్ల్
సూన్ తి రితి కెరుక జానె, తొతల్ మానుస్ల్ సొసుట్ మ్ లటట్బిత్
రితి కెరుక జానె. ఎతిక్ చెంగిల్ కెర అసెస్” మెన ఎతిక్జిన్
సంగితె తిల.

8
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
(మతత్ 15:32-39)

1 జేఁవ్ దీసలె అనెన్క్ సుటుట్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ యేసుతె
బెర తతికయ్,జోవయింక కతిసి కిచొచ్ నెంజిలి రిసొ,యేసు
జోచ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారా, జోవయింక 2 “పెజల్ అపెప్క
తిరతిఎదఅంచితెన్అసిత్. జోవయింకకతిసికిచొచ్ కినాయ్
చి రిసొ జోవయించి ఉపిప్రి ఆఁవ్ కనాక్రుమ్ జా అసిస్.
3జోవయింక చువెవ్చి పెటిట్ గెరి తెదయ్ లెగిన, వటెట్ ఏక్ వేల
మొకొమ్ గుంజ సేడుల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ దూర్
తెంతొజాఅసిత్.” మెనసంగిలన్. 4జేఁవ్ సిసుస్ల్ ఆచారిమ్
జా, “ఈంజ బయిలు దేసిమి ఎతివాట్ జిన్ మానుస్ల్ క
అనిన్మ్ దొరుక్ కెరుక కీసి?” మెన అనామ్నుమ్ జా సంగిల.
5 ఇసి సంగితికయ్, యేసు జోవయింక “తుమ్ తె కెతిత్
పోడియొ అసిత్?” మెన పుసిలన్, చి “సతుత్ ” మెన జబాబ్
దిల.

6 జలె, యేసు జా జనాబ్ క “బుఁయెయ్ వెస” మెన ఆడ
దా, జేఁవ్ సతుత్ పోడియొ దెర, “తుయి దా దయ కెరల్ది”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర, జేఁవ్ పోడియొమోడ కెర,
“పెజల్ క వంట దాస” మెన సిసుస్ల్ క దెతికయ్, పెజల్ క
వంట దిల. 7 దొనిన్ ఇదుదల్ మొసస్ కి తతికయ్, యేసు
దేముడు అబొబ్స్ క అనెన్ దసిస్ జొకర, “ఈంజేఁవ్మొసస్ కి
వంట దాస” మెన ఆడ దెతికయ్, సిసుస్ల్ పెజల్ క వంట
దిల. 8 ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కతికయ్, సేంసిల గండలు
సిసుస్ల్ గుడిడ్ల, చి సతుత్ గంపల్ తె బెరల్. 9 అనిన్మ్ కతత్స
కెతిత్జిన్ జల మెలె, పాసి పాసి చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జల.
10 జలె, యేసు పెజల్ క గెరి తెదవ దా, సిసుస్ల్ తెన్ బేగి
దోనితె వెగ, దలమ్నూతాపాంతుమ్ తె ఉటట్ గెల.
పరిసయుయ్ల్యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి

11యేసు ఇసి ఒతత్ తిలిపొది, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్
జా కెర, యేసు తెన్ జటిట్ జతి రితి జా, జోక “తుచి
అదికారుమ్ పరలోకుమ్ తెంతొ చి జలె, అమ్ క రుజుజ్
దెకయ్ తి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ వెలిల్ కామ్ కెరు.” చెంగిల రితి
జోక పరిచచ్ కెరల్.

12యేసు, జలె, జోచి మెనుస్తె ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జా ఏడిల్
రితి జా, “తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ కిచొచ్క అంచి
రిసొ రుజుజ్ దెకయ్ త కమొక ఆస జతసు? ఆఁవ్ తుమ్ క

కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ అనామ్నుమ్ జల
ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ క తుమ్ఉచరిల్ సాచి కామ్ఎకిక్
కి కెర దెంక నెంజె.” మెనజేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సంగ కెర,
13జోవయింకములదా, సిసుస్ల్తెన్దోనిఅనెన్ వెగ,గాడు
జీన ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్క మెనబార్ జల.

పండితుల్ సికయ్ తి బుదిద్చి రిసొ యేసు జాగర
సంగిలిసి

(మతత్ 16:5-12)
14 దోనితె ఎకిక్ పోడి తిలి, గని అనెన్ పోడియొ ఆనుక

సిసుస్ల్ పఁవస్ తిల. 15 జలె, యేసు జోవయింక కిచొచ్
సంగిలన్ మెలె, “తుమ్ దెకన. పరిసయుయ్ల్ చి రానొ జలొ
హేరోదుచి పులయ్ తి పీట్ చి రగుమ్ చి రిసొ తుమ్ జాగర
తెన్ తా” మెన సంగిలన్. 16 ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ “అమ్ క పోడి నాయ్. కిచొచ్క ఇసి మెన
అమ్ క సంగితయ్?” మెన లటట్బంతె తిల.

17 యేసు జేఁవ్ ఉచరిల్సి జానెచి రిసొ, జో “ ‘అమ్ క
పోడియొనాయ్’మెన కిచొచ్క లటట్బంతసు? తుమ్ అపెప్క
అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్ గే? తుమ్ క పెటిట్ బేడు బంద అసెస్
గే, చి అరుద్ మ్ కెరనుక ఇసుట్ మ్ జసు నాయ్ గే? 18తుమ్ క
అంకివొ తిలె కి దెకుస్ నాయ్ గె? తుమ్ క కంగడ్ల్ తిలె
కి సూన్ సు నాయ్ గే? అపెప్ రితి జరుగ్ జలిసి కి ఏదసట్
కెరుస్ నాయ్ గే? 19 జేఁవ్ పాఁచ్ వెయిల్ జిన్ మానుస్ల్ క
ఆఁవ్ పాఁచ్ పోడియొ మోడ వంటిల్ దీసి, కెతిత్ గంపల్ తె
సేంసిల గండల్ గుడడ్ బెరయ్ లదు?” మెన సంగితికయ్,
జేఁవ్ “బార గంపల్ తె”మెన జబాబ్ దిల. 20 “అనెన్, జేఁవ్
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ తిలిస్ తె జేఁవ్ సతుత్ పోడియొ
మోడ వంటిల్ దీసి, కెతిత్ గంపల్ తె సేంసిల గండల్ గుడడ్
బెరయ్ లదు?” మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ “సతుత్ గంపల్ తె”
మెనజబాబ్ దిల. 21జాకయ్జోజోవయింక “జలె,అపెప్క
కి తుమ్అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్గే?” మెనయేసు సంగిలన్.

గుడిడ్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
22 తెదొడి యేసు, సిసుస్ల్, బేతస్యిదా గఁవివ్చి ఒడుడ్ తె

దోనితె పాఁవ ఉతిత్రల్. గుడిడ్ మానుస్ ఎకిక్లొక ఒతత్చ
మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్యేసుతె కడఆన, “దయకెర, ఇనెన్క
చడ చెంగిల్ కెరు” మెన బతిమాలప్ జా సంగిల. 23 జలె,
యేసు జో గుడిడ్ మానుస్చి ఆతు దెర, జా గఁవివ్ తెంతొ
ఇదిల్ దూరి కడ నా కెర, జోచ అంకివొతె తుంక, చడ,
“తుక కిచొచ్ జలెకు డీసత్య్ గే?” మెన పుసిలన్, చి
24 జో మానుస్, “మానుస్ల్ క దెకితసి, గని జేఁవ్ రూకుల్
ఇండితి రితి డీసత్తి”మెన సంగిలన్. 25జలె,జోమానుస్చ
అంకివొతె యేసు అనెన్ చడితికయ్, జో చెంగిల్ దెక, ఎతిక్
సొసుట్ మ్ దెకిలొ. 26 ఇసి చెంగిల్ జతికయ్, యేసు జోక,
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“తుయి గఁవివ్ అనెన్ నే పెసితె కి తుచి సొంత గెరి ఉటట్ గో”
మెన తెదవ దిలన్.
ఈంజొయి ‘కీసుత్ ’మెలొజెంక తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
(మతత్ 16:13-20; లూకా 9:18-21)

27 ఒతత్ తెంతొ యేసు, జోచ సిసుస్ల్ తెన్ సరియ
పిలిపిప్ మెలి పాంతుమ్ చ గఁవివ్లె ఇండ గెతె తతిత్కయ్,
“కొనొస్ మెన పెజల్ అంక సంగితతి?” మెన సిసుస్ల్ క
పుసిలన్. 28 జేఁవ్ జోక “బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహాను జా
తయెదెమెనసగుమ్ జిన్తుక సంగితతి. అనెన్ సగుమ్ జిన్
తుక ‘ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జా తయెదె’ మెంతతి. అనెన్
సగుమ్ జిన్, ‘దేముడుచి కబుర్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొ అనెన్కొల్
జా తయెదె’మెన తుక సంగితతి”మెన సిసుస్ల్ సంగిల.

29 ఇసి సంగితికయ్, జో జేఁవ్ క, “తుమ్, జలె, కొనొస్
మెన అంక సంగితసు?” మెన పుసిలన్. జలె, పేతురు,
“తెదయిందె మెన దేముడు సంగ తిలొ *‘కీసుత్ ’ మెలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ, తుయి” మెన ఒపప్న సంగిలన్.
30 పేతురు ఇసి మెన ఒపప్న్ తికయ్, యేసు జోక, “అంచి
రిసొ తుమ్ చినిలిసి కకక్ సంగ నాయ్” మెన జాగర
సంగిలన్.
జోమొరఅనెన్జీవ్జంకతిలిస్ చిరిసొయేసుసంగిలిసి
(మతత్ 16:21-28; లూకా 9:22-27)

31 †“ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఒగగ్ర్ సెమల్
సేడ, వెలెల్లమానుస్ల్ చిఅతిత్, వెలెల్లపూజరుల్ చి అతిత్,మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి అతిత్, మొరుక అసెస్.
గని తిరతి గెలె, అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క అసెస్” మెన యేసు
జోచ సిసుస్ల్ క బోదన కెరుక దెరల్న్. 32 జో ఈంజ కోడ్
ఒండిజిన్ క సొసుట్ మ్ సంగిలన్. దసిస్ సంగితికయ్, పేతురు
జోక ఏక్ పకక్య్ కడ నా కెర, “దసిస్ సంగు నాయ్. తుక
దసిస్చి పోని!” మెన పేతురు జోక గోల కెరుక దెరల్న్.
33 పేతురు ఇసి సంగితికయ్, యేసు పసల్, సిసుస్ల్ క దెక,
పేతురుక, “సయ్ తాన్, అంచి పడొత్ గో! తుయి దేముడుచి
పచెచ్నచి బుదిద్ ఉచరల్ద్ నాయ్, గని మానుస్ల్ ఉచరి రితి
ఉచరల్ది”మెనయేసు గోల కెరల్న్.

34 తెదొడి జోచ సిసుస్ల్ క, పెజల్ చి జనాబ్ క, జోచి పాసి
బుకారా కెర, యేసు జోవయింక, “కో నంపజా అంచి పటిట్
బులుక ఉచరుల గే, జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ కెరుక ముల దా,
జోచి సొంత ‡సిలువ వయన అంచి పటిట్ బులుక అసెస్.

35 కిచొచ్క మెలె, జోచి సొంత పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక
కో కోర్ ప జవుల గే, జోచి పానుమ్ గెచచ్వానెదె. గని అంచి
రిసొ, అంచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ, కో జోచి
పానుమ్ దెతి రితి ఎకిక్మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండుల గే,జోచి
పానుమ్ రచిచ్ంచుప జెయెదె. 36మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలిసిఎతిక్ కేన్మానుస్ జవుస్ కలుగు కెరనజోచిపానుమ్
గెచచ్వానెల్గిన, జోక కిచొచ్ లాబుమ్? కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్.
37మెలె, జోమానుస్చి ఆతమ్ గెచచ్వానెల్గిన, జోచి పానుమ్
దేముడు తెన్ అనెన్ బెదయ్ తి రితి కేన్ మానుస్ కిచొచ్ దిలె
సరిపుచుప జయెదె గే? 38మెలె, గరచ్ కమొ కెరి ఈంజ
పాపుమ్ చి లంజెచి ఉగుమ్ తెచి బుదిద్ కెరన, అంచి సతిత్మ్
జవుస్, అంచ కొడొచి సతిత్మ్ జవుస్, కో లాజ్ జా నే
ఒపప్న్ తె తవుల గే, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
పరలోకుమ్ తెగెచచ్ అబొబ్సిజలొదేముడుచి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ చి గవురుమ్తెన్ సుదిద్ తిల దూతల్ తెన్ బెదఈంజ
లోకుమ్ తె అనెన్ జెతి దీసిక, జేఁవ్మానుస్ల్ క ‘అంచ’మెన
ఒపప్న్ తిరితిఅమ్ చితెన్బెదవనుకఅంకలాజుతయెదె.”
మెన సిసుస్ల్ క పెజల్ కయేసు సంగిలన్.

9
1జో ఇసి సంగ, “దేముడుచి రాజిమ్ అదికారుమ్ తెన్

జాఅసెస్మెన, ఇనెన్ టీఁవొజా తిల సుదల్ తె సగుమ్ జిన్ నే
మొరె అగెగ్ దెకుల మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి”
మెన సిసుస్ల్ క పెజల్ కయేసు సంగిలన్.
యేసు గడియ పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జలిసి
(మతత్ 17:1-13; లూకా 9:28-36)

2 సొవువ్ దీసల్ గెలి పిమమ్ట్, యేసు పేతురుక
యాకోబుక, యోహానుక, అనెన్ కో నెంజిలి డోంక్ తిలి
మెటట్య్ కడ నిలన్. మెటట్య్ వెగితికయ్, జేఁవ్ చి మొకెమ్
యేసుచి రూపుమ్మారుస్ప జలి. 3జోచ పాలల్ కీసి జల
మెలె,ఈంజలోకుమ్ తె కేన్సార్ కేన్ సబుబ్ తెదిద్ చోక్ కెరుక
నెతిరిల్ రితి, ఉజిడ్ జా చోక్ జల. 4 తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చ
దేముడుచి కబురుల్ సంగితమోసేచిఏలీయాదొగులయేసు
తెన్ లటట్బెత్ తా, జేఁవ్ సిసుస్ల్ క డీసన్ సేడల్.

5-6 ఇసి జతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ బలే బియఁ గెతికయ్,
తెదొడి పేతురు, కిచొచ్ మెనుక గే నేన గెచచ్, యేసుక
“గురుబాబు, అమ్ ఇనెన్ తంక చెంగిలి. తుక ఏక్, మోసేక
ఏక్, ఏలీయాక ఏక్, మొతుత్ మ్ తినిన్ కుడియల్ ఇనెన్

* 8:29 8:29 ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ “పాపుమ్ గెచచ్య్ తొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె” మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగ రెగడ్వ
తిలన్. కీసుత్ మెలె ఈంజ అరుద్ మ్ తయెదె. † 8:31 8:31 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన బయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
‘తెదయిందె’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. యేసు ‘ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెన సంగిలె, బయ్ బిల్ చి
పొరిన్ పమానుమ్ సదు కెరల్ పండితుల్ జా అరుద్ మ్ కెరనుల, గని యేసుక ‘జొయియ్’ మెన ఒపప్నుక నెస కెర, జోవయింక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల. ఒగగ్ర్ సదు నే కెరల్
పెజల్, సిసుస్ల్, జాఅరుద్ మ్ ఇదిల్ ఆలిస్మ్ కెరనుల. ‡ 8:34 8:34 ‘సిలువ’ మెన కిచొచ్క సంగితయ్మెలె, యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ కీసిమారుల మెలె,
జోక ‘సిలువ’మెలిస్ తెఅతిత్లె చటెట్లెమేకుల్ పెటటీఁవడమొరిరితిములుల. జోకజాసిలువతె నేటీఁవడెత్ అగెగ్,యేసుచిసొంతసిలువజోకమారిస్ తెజోగడియ
సొంత వయుక నెతిరల్; యోహాను 19:17. పడొత్ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొ వయితి రితి తియారల్; మారుక్ 15:21. సిలువ మెలె, ఏక్ డేడిక అనెన్క్ డేడి రితొ డండొ
అడుడ్ మ్ కెర బుఁయెయ్ రోవ టీఁవడుల.
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బందుక అమ్ క సెలవ్ దే” మెన సంగిలన్. 7 సంగితె
తతికయ్,తెదొడిమబుబ్ఏక్ఉతజా,జోవయింకడంకిలన్,
అనెన్, “ఈంజొయి అంచొ పుతుత్ , అంచొ పేమ తిలొ పుతుత్ .
ఇనెన్చి కోడు తుమ్ సూన” మెన, మబుబ్ తెంతొ అవాడ్
సంగిలిసి సూనల్. ఇసి జలి బేగి, 8సిసుస్ల్ సుటుట్ నంత అంకి
గలెకి,యేసుక పిటట్వ జో తెన్ అనెన్ కో కి డీసిత్ నాయ్.

9 జేఁవ్ జా మెటట్య్ తెంతొ ఉత జెతె తతికయ్, “ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్తి ఎద, తుమ్అపెప్ ఇనెన్ దెకిలిసి కకక్ కి సంగ నాయ్”
మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్. 10ఇసి సంగితికయ్, జరుగ్
జలిస్ చి రిసొతుకెల్తా గెల, గని “మొరగెచచ్ అనెన్ జితిస్ చి
రిసొ సంగిల్ కోడుక కిచొచ్ అరుద్ మ్?” మెన ఉచరంతె తిల.
11తెదొడిజోక కిచొచ్పుసిలమెలె, “రచిచ్ంచుప కెరొసొజతొ
కీసుత్ చి అగెగ్ ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జెంక అసెస్, మెన మోసే
తెన్దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కిచొచ్క సంగితతి?” మెన
పుసిల. 12యేసు జోవయింక, “ఎతిక్ తెయార్ కెరి రిసొ
*ఏలీయాతొలితొ జెంక అసెస్ మెలి కోడు సతిత్మ్. జాఏక్,
రచిచ్ంచుప కెరొసొ, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరిమ్లె ఒగగ్ర్ సెమల్

సేడుక అసెస్
మెన,
మానుస్ల్ జోక నిసాక్రుమ్ దెకుల”
మెన రెగిడిల్సి కిచొచ్చి రిసొ గే తుమ్ ఉచర. 13 అనెన్,
జలె ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ సంగితిస్ కిచొచ్ మెలె, జో ఏలీయా
తొలితొ జా తిలన్ మెన ఆఁవ్ తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి.
జోజాతిలొ,అనెన్జోచి రిసొరెగిడిల్ కోడు కి నెరవెరుస్ప జలి.
“జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితిమానుస్ల్ జోక కెల
మెన రెగిడిల్ కోడు”మెనయేసు సంగిలన్.

సిసుస్ల్ ఏక్ బూతుమ్ క ఉదడుక నెతిరిల్సి
(మతత్ 17:14-20; లూకా 9:37-43)

14యేసు, జేఁవ్ సిసుస్ల్,మెటట్క ఎటొట్ తా గెల సిసుస్ల్ తె
పాఁవ కెర, జోవయించొ సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
బెర అసిత్, చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
జోవయింతెన్ గగొగ్ ల్ జతె అసిత్ మెన యేసు ఇసి దెకిలొ.
15 జలె, జేఁవ్ జనాబ్ యేసుక దెకిల్ బేగి, ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్
జా, జోతె నిగ జా జొకరల్. 16యేసు, జలె, “జోవయింతెన్
కిచొచ్చి రిసొ లటట్బత్సు?” మెన పుసిలన్. 17 జనాబ్ తె
తిలొఎకిక్లొ, “గురుబాబు, గులొల్ కెరి బూతుమ్దెరొల్ అంచొ
పుతుత్ క తుచితె కడ ఆనల్య్. 18 జా బూతుమ్ జోక కేనె
దెరెదె గే, ఒతత్ సేడవ దెయెదె. సేడయ్ లె, ఈంజొ పొగురుల్
బార్ కెరవన, దంతొ చపల్, మోరచ్ సేడుక. ‘జా బూతుమ్ క

ఉదడదాస’మెనతుచ సిసుస్ల్ క బతిమాలప్జాసంగిలే కి,
జేఁవ్ నెతిరల్.” మెనజోనాడుచొ అబొబ్సి సంగిలన్.

19తెదొడియేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “నముకుమ్
నెంజిలి కాలుమ్ చ, తుమ్! తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ కెతిత్ దీసల్
తంక? కెతిత్ దీసల్ తుమ్ చి బుదిద్ ఆఁవ్ ఓరుస్ప జంక? జో
నాడుక అంచితె కడ ఆన” మెన సంగితికయ్, 20నాడుక
యేసుతె ఆనల్. ఆన్ తికయ్, జా బూతుమ్ యేసుక దెకిలి
బేగి, జో నాడుక పొరుల్ కెరవ గెలిత్కయ్, నాడు బుఁయెయ్
సేడ ఎంగడ్ ఎంగడ్ జా పొగురుల్ కెరవన, పొరుల్ ప జతె తిలన్.
21 దసిస్ జతె తతికయ్, “ఇనెన్క కెతిత్ దీసల్ తెంతొ ఈంజ
బాద అసెస్?” మెన యేసు నాడుచొ అబొబ్స్ క పుసిలన్,
చి జో “బాల తతె తెంతొ. బాల తతె తెంతొ దసిస్ జా జా,
22 ఇనెన్క నాసెనుమ్ కెరి రిసొ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ ఆగితె
పానితె సేడయ్ లి. తుయి కిచొచ్ జలెకు కెరుక తెరెల్గిన,
అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయఅమ్ క తోడ్ కెరు!” మెన
సంగజొకరికయ్, 23తెదొడియేసుజోక, “ ‘తుయితెరెల్గిన’
మెంతసి అంక, కిచొచ్క? కో అంక నంపజలొసొక, జోక
ఎతిక్ జెయిమ్ జయెదె!” మెన సంగిలన్. 24బేగి నాడుచొ
అబొబ్సి, “ఆఁవ్ నంపజతసి. అంచి నముకుమ్ తొకిక్ చి
జలె, ఒగగ్ర్ జతి రితి అంక తోడుతా!” మెనఏడ కేక్ గలన్.

25తెదొడి ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ ఎకిక్తె బెదపాసి నిగ జెతతి
మెనయేసు దెక కెర, “ఓ గులొల్ కెరి బొయ్ రొ కెరి బూతుమ్.
తుయిఇనెన్కములదా, కెఁయయ్ఁక కిఇనెన్కఅనెన్దెరునాయ్
మెన ఆఁవ్ తుక ఆడ దెతసి,” మెన జా బూతుమ్ క యేసు
గోల కెరికయ్, 26 బూతుమ్ గటిట్ఙ కేక్ గల, నాడుక గటిట్ఙ
పొరుల్ కెరవ బార్ జా ముల దిలన్, చి నాడు మొర గెలి
రితి జలి. “మొర గెలొ” మెన ఒగగ్ర్ జిన్ సంగిల, 27 గని
యేసు నాడుక ఆతు దెర ఉటట్య్ తికయ్, జో చెంగిల్ జా
టీఁవొ జలన్.

28 జలె, యేసు గెరి గెచచ్ తెడి పెసితికయ్, జోచ
సిసుస్ల్, “ఆమ్కిచొచ్కజాబూతుమ్ కఉదడుక నెతిరల్మ్?”
మెన కో వేర మానుస్ల్ నే సూన్ తి రితి యేసుక పుసిల.
29 పుసితికయ్, జో †“పారద్న కెరెల్కయ్ ఇసిచి ఉదడుక
జయెదె, నెంజిలె నాయ్”మెన సంగిలన్.

మొరగెచచ్అనెన్జీవ్జాఉటిట్ందెమెనయేసుసంగిలిసి
(మతత్ 17:22-23; లూకా 9:43-45)

30 యేసు, సిసుస్ల్, ఒతత్ తెంతొ బార్ జా గలిలయ
పాంతుమ్ వాట్ గెల. ‘ఆమ్ ఇనెన్ తిలిసి పెజల్ నేన్ తు’
మెన గుటుట్ తెన్ గెతె తిల. 31 కిచొచ్క మెలె, యేసు జోచ
సిసుస్ల్ క బోదన కెరె తిలొ. “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక మానుస్ల్ చి అతిత్ దెర దెవుల, చి అంక మార

* 9:12 9:12మతత్యి 17:13తె దెకిలె, ‘ఏలీయా రితొసొ’ మెన బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచి రిసొ సంగిలన్ మెన రుజుజ్ జతయ్. † 9:29 9:29
ఈంజమతెత్లి గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె “చువెవ్ తాపారద్న కెరెల్కయ్…”మెన రెగడ్ అసెస్.
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గెలుల. జేఁవ్ అంక మార గెలె కి, తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్ందె” మెలన్. 32 గని జో సంగిలిసి అరుద్ మ్ నే కెరనెల్కి,
పుసుక బియఁ కెర, తుకెల్ తిల.

33 తెదొడి యేసు, సిసుస్ల్, కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె
పాఁవ గెరి గెచచ్ తెడి పెసిలి పొది, యేసు జోవయింక “వటెట్
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ కిచొచ్చి రిసొ వాదెన జతె తిలదు?”
మెనపుసిలన్. 34జేఁవ్తుకెల్తిల. కిచొచ్కమెలె, “అమ్ చితె
కొనొస్ వెలొల్ జయెదె?” మెన జేఁవ్ వటెట్ లటట్బన తిల.

35 తెదొడి యేసు వెస, జేఁవ్ బారజిన్ క పాసి బుకారా
కెర, జోవయింక, “కొనొస్ జలెకు వెలొల్ జంక ఉచరెదె గే,
జో గవురుమ్ నే ఉచరంతె తా, ఎతిక్చి కంట దాక్ కెరన,
ఎతిక్జిన్ క సేవ కెరొసొ జంక అసెస్” మెన సంగ, 36 ఏక్
బాలబోదక దెర, జోవయించి నెడ్ మె టీఁవొ కెర, ఉకుక్ల,
జోవయింక అనెన్, 37 ‡“ఇస బాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు
కోఅంచినావ్తెన్మరియాదకెరుల గేఅంకయ్మరియాద
కెరిల్ రితి జవుల. అనెన్, అంకయ్ కో మరియాద కెర తవుల
గే, ఎకిక్ అంకయ్ నాయ్, గని అంక తెదయ్ లొసొకయ్
మరియాద కెరిల్ రితి జవుల”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

38తెదొడియోహాను మెలొ సిసుస్డు యేసుక కిచొచ్ మెన
సంగిలన్ మెలె, “గురుబాబు, ఎకిక్లొ తుచి నావ్ తెన్
బూతల్ క ఉదడిల్సి దెకిలమ్. జో అమ్ చి పటిట్ జెతొసొ
నెంజెచి రిసొ జోక అడుడ్ కెరల్మ్” మెన సంగిలన్. 39 జలె
యేసు, “జోక అడుడ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె, కో జలెకు
అంచినావ్తెన్ఏక్ వెలిల్ కామ్ కెరెదె గే,జాజరుగ్ జలి తెంతొ
అంచి రిసొ విరోదుమ్ లటట్బుక నెతె. 40 అమ్ చి కామ్ చి
ఉపిప్రి విరోదుమ్ నెంజిలొసొ అమ్ చి పచెచ్న జెతొసొ
జయెదె.

41“ఆఁవ్ కీసుత్ జలొసొతెన్తుమ్బెదిలి రిసొ,కోజలెకు
తుమ్ క బుకెక్క్ పాని జలెకు దెయెదె గే, జో దసిస్ కెరిల్ రిసొ
కచితుమ్ జోక బవుమానుమ్ పిటెట్ నాయ్, మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.

42 “గని అంక నంపజల ఇస బాలబోదల్ రిత జలసతె
ఎకిక్లొక కి, కో §పాపుమ్ కెరవుల గే,జోక జెతికయ్సిచచ్చి
కంట, జోక టొటయ్ తిరేవ్లి రితొ వెలొల్ పతుత్ రు ఒడొవ దా,
సముదుమ్ తె బుడడ్వనక్య్ జోక చెంగిలి. 43 తుమ్ చితె
ఎకిక్లొచొ ఆతు జలెకు జోక *పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జో
ఆతు జో కండన గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె, దొనిన్ అతొత్
తెన్ తా వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె, కెఁయఁక నే విజయ్ తి ఆగితె,

గలిజతి కంట,పాపుమ్కెరయ్ తొఆతు జలెకు నెంజిలి రితి
జా పరలోకుమ్ తె బెదుక చెంగిలి. 44-45 † దసిస్, తుమ్ చితె
ఎకిక్లొచొ చాటు జలెకు జోక ‡పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జో
చాటు కండన గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె, దొనిన్ చటొట్
తెన్ తిలి రితితావెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట,పాపుమ్
కెరయ్ తిచాటుజలెకునెంజిలిరితిజాపరలోకుమ్ తెబెదుక
చెంగిలి. 46-47 §తుమ్ తె ఎకిక్లొచి అంకి జలెకు జోక *
పాపుమ్కెరవతిలెగిన,జాఅంకి కడవెంటగెలిరితిజవుస్.
కిచొచ్క మెలె, దొనిన్ అంకివొ తెన్ తిలి రితి తా వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె గలి జతి కంట, ఎకిక్ అంకి తెన్ జలి రితి జా
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక చెంగిలి. 48వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె
కిఁవొవ్మొరినాయ్, చిజా ఆగి విజెనాయ్.

49 “ ‘సుదిద్ జవుస్’మెనబలి దెతి ఎతిక్తెలోన్ దెరవుక
అసెస్. దసిస్, లోన్ క, ఆగిక మెలి రితి, ఎతిక్మానుస్క సుదిద్
నిదానుమ్ కెరుక అసెస్.

50 “లోన్ చెంగిలిచి. గని జాలోన్ చి కారు గెచచ్ చపప్య్
జలెగిన, జా అనెన్క్ సుటుట్ కీసి కెర కారు కెరుక జయెదె!
నెంజె. తూమ్, జలె, తుమ్ చి పెటిట్ లోన్ దెరిల్ రితి జా, చి
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ సేంతుమ్ తెన్ తా” మెన సిసుస్ల్ క
యేసు బోదన కెరల్న్.

10
యేసు తిరీమ్ తిరీమ్ యెరూసలేమ్ గెచుచ్క మొదొల్

కెరిల్సి
(మతత్ 19:1-12)

1 యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తెంతొ ముల దా
యూదయ పదేసిమ్ వాట్ గెచచ్, యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ
ఉటట్ గెలన్. ఒతత్ తతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ అనెన్ జోతె
బెర జెతికయ్, జో అలవాట్ జలి రితి జోవయింక బోదన
కెరుక దెరల్న్.

పెండిల్ జలసములములి జతిస్ చి రిసొయేసు సంగిలి
(మతత్ 19:1-12)

2జాపొది,పరిసయుయ్ల్సగుమ్ జిన్జోకపరిచచ్ కెరతెరెల్
నింద కెరుక మెన, జోతె జా కెర, “మునుస్బోద జోచి తేరిస్క
ములుక నాయిమ్ గె?” మెన పుసిల. 3యేసు “మోసే
పూరుగ్ మ్ చొ తుమ్ క కిచొచ్ ఆడ దిలన్?” మెన పుసిలన్.
4ఈంజొ ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్ “ముల దెతి కాగుమ్ రెగడ్

‡ 9:37 9:37 నెంజిలె “జోఅంక నంపజలి రిసొఇసబాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు కోమరియాద కెరెదె గే,అంకయ్మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె.” § 9:42
9:42 నెంజిలె ‘జోవయించి నముకుమ్ పిటట్వుల గే…’ * 9:43 9:43 పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె, నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన, జా దీసి తెంతొ అనెన్
దసిస్ నే జతి రిసొచి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. † 9:44-45 9:44-45 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్
పుసత్కల్ తె 44 నంబరుల్ చ కొడొ తతినాయ్. గని తిలె, 44 చి 46చి కోడు 48 నంబర్ చి కోడుచి రితి జవుల. ‡ 9:44-45 9:44-45పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె,
నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన, జా దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొచి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. § 9:46-47
9:46-47 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 44 నంబరుల్ చ కొడొ తతినాయ్. గని తిలె, 44 చి 46చి కోడు 48 నంబర్ చి కోడుచి రితి
జవుల. * 9:46-47 9:46-47పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె, నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన,జా దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొచి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస
తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె.
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దిలెగిన ముల దెంక జయెదెమెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొ సెలవ్
దిలన్”మెన జబాబ్ దిల.

5 జలె, యేసు జోవయింక, “తుమ్ రాడ్ జీవ్ చ
మానుస్ల్ చి రిసొ మోసే జా ఆగన్ రెగిడల్న్. 6 గని లోకుమ్
జెరమ్య్ లిమొదొల్పొదితెంతొ ‘మునుస్బోదతేర్ బోద’మెన
దేముడు దొనిన్ రగల్ జరుగ్ కెరొల్ ”
మెన, అనెన్
7 “జాకయ్మునుస్బోద అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల దా జోచి

తేరిస్ తెన్ బెద తంక అసెస్. 8 అనెన్ జేఁవ్ దొగుల
ఎకిక్ ఆఁగ్ జాఁ తవుల

మెన దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు అసెస్. జాచి రిసొ, పెండిల్ జలి
తెంతొజేఁవ్దొగుల నెంజితి. ఎకిక్ ఆఁగ్జాఅసిత్. 9జాకయ్,
దేముడు పెండిల్తె కకక్ జటుట్ కెరవ తయెదె గే, కేన్ మానుస్
ములవుక జయెనాయ్”మెన జేఁవ్ క సంగిలన్.

10 యేసు, సిసుస్ల్, జేఁవ్ బస జతి గెరి గెచచ్ తెడి
పెసిలి పడొత్ , ఈంజ కోడుచి రిసొ సిసుస్ల్ అనెన్ పుసిల.
11 యేసు సిసుస్ల్ క, “కో జలెకు జోచి తేరిస్క ముల దా
అనెన్కిల్క పెండిల్ కెరనెదె గే, జో లంజె వంసుమ్ చొ జా తేరిస్క
లంజె కెరయ్, 12అనెన్,మునుస్స్ క తేరిస్ములదాఅనెన్కొల్ క
పెండిల్ కెరనెల్గిన, జయియ్ లంజె జతయ్”మెన సంగిలన్.

బాలబోదల్ కయేసు చడ చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 19:13-15; లూకా 18:15-17)

13 ఒతత్ తిలి పొది, ‘అమ్ చ బోదల్ క చడ చెంగిల్
జవుస్’ మెన, సగుమ్ జిన్ జోవయింక యేసుచి పాసి కడ
ఆన్ తికయ్, సిసుస్ల్, “పోన” మెన కడ ఆనల్సక గోల కెరల్.
14 గని జేఁవ్ గోల కెరిల్సి యేసు దెక, బాద సేడ, “బోదల్
అంచితె జెతు. జోవయింక అడుడ్ కెర నాయ్. దేముడుచి
రాజిమ్ఇసబాలబోదల్జలసుదల్ చియి. 15తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, గవురుమ్ నే ఉచరంతె
బాలబోదల్ చి రితిచి నముకుమ్ తెన్ దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదితి రితి నఙనెల్కయ్, పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె. ఇసి
నే జలెగిన, కో కి ఒతత్ బెదుక జయె నాయ్” మెన సంగ
16 జేఁవ్ బోదల్ క ఉకుక్ల దెర, జోవయింక ఎకెక్కల్క బోడి
చడ, ‘చెంగిల్ తతుత్ ’మెనయేసు సంగిలన్.

పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కీసి బెదుక గే
(మతత్ 19:16-30; లూకా 18:18-30)

17 యేసు అనెన్ బార్ జా వటెట్ గెతె తతికయ్, ఉబెడొ
ఎకిక్లొ నిగ జా, యేసుచి పురెతొ సెరున్ సేడ జొకర,
“చెంగిల్ తిలొ గురుబాబు, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట, అంక దొరుక్ జంక మెలె,
ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన పుసిలన్. 18పుసితికయ్,
యేసు, “చెంగిల్ తిలొసొ మెన అంక కిచొచ్క సంగిలది?

దేముడు ఎకిక్లొయి చెంగిలొసొ, గని అనెన్ కో కి చెంగిలస
నెంజితి. 19జో దిల ఆగన్ల్ మెలె, తుయిజానిస్.
‘నరు అతయ్ కెరుక జయెనాయ్,
లంజెకమొ కెరుక జయెనాయ్,
చోరుక జయెనాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగుక జయెనాయ్,
మోసిమ్ కెరుక జయెనాయ్,
అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితె తంక అసెస్’
దసచయ్” మెన జోక యేసు సంగిలన్. 20 జో మానుస్,
“గురుబాబు, బాల తెంతొ ఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్ రితి నిదానుమ్
కెర దెకన్ తసి” మెన జబాబ్ దిలన్. 21యేసు జోక దెక
కనాక్రుమ్ జా, “తుక ఎకిక్ పిటట్ గెచచ్ అసెస్. తుయి గెచచ్,
తుచి ఆసిత్ ఎతిక్ విక గెల కెర, బీద సుదల్ క దేసు. దసిస్
కెరెల్గిన, పరలోకుమ్ తె తుక ఆసిత్ కలుగు జెయెదె. అనెన్,
అంచి తెన్ బెద, అంచి పటిట్ జే!” మెనయేసు సంగిలన్.

22జలె,జోఉబెడొకఒగగ్ర్సొమాస్రుమ్ చిరిసొ,దుకుమ్
జామొకొమ్ ఇదిలిసి కెర ఉటట్ గెలన్.

సొమాస్రుల్ పరలోకుమ్ తె బెదుక కసుట్ మ్
23 జో సొమాస్రుమ్ చొ ఉటట్ గెతికయ్, యేసు పసల్

సిసుస్ల్ క దెక జోవయింక, “సొమాస్రుల్ దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదుక జలె, కసట్నె జలెకయ్ జయెదె” మెన
సంగిలన్. 24 జోచ ఈంజేఁవ్ కొడొక సిసుస్ల్ ఎదివాట్
ఆచారిమ్ జతికయ్, జోవయింక అనెన్, “ఓ పుతత్రుల్ ,
*ఈంజ లోకుమ్ తెచి ఆసిత్క నముకుమ్ తిల సుదల్
దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుక కెదిద్ కసుట్ మ్! 25ఇసొసొమాస్రి
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి కంట, సూజిబొరొ వాట్ ఒంటె
గెచుచ్క సులుల్ !” మెన సంగిలన్.

26 జేఁవ్ ఎదివాట్ ఆచారిమ్ జా, “దసిస్ జలె, కో
రచిచ్ంచుప జంక జయెదె?” మెన జోక పుసిల. 27యేసు
జోవయింక దెక, “మానుస్ ఈంజ కెరక్ నెతిత్రిల్సి, గని
దేముడు జా ఎతిక్ జరుగ్ కెరుక తెరె.” మెన సంగిలన్.

28 జలె, పేతురు జోక, “ఈందె, ఆమ్ ఎతిక్ ముల దా
తుచి పటిట్ బులితసుమ్” మెన సంగుక దెరల్న్. 29 జలె
యేసుజోవయింక, “తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్సంగితసి
మెలె, అంచి రిసొ, అంచి సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ,
గేరు జలెకు, అనొన్బావొక జలెకు, †బయిబేనిక జలెకు,
అయయ్స్అబొబ్స్ క జలెకు, బోదల్ క జలెకు, బుఁయి జలెకు,
కో ముల తవుల గే, 30 అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె కి,
జోవయింక గెరలు, అనొన్బావొ, బయిబేని, అయయ్సిఁసి,
బోదల్, బుఁయి, దసచ ఎతిక్ జోవయింక దొరుక్ జయెదె.
అనెన్, జెతి కాలుమ్ తె, కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్ తె
జితి వాట జోవయింక దొరుక్ జయెదె. 31 గని తుమ్ జాగర

* 10:24 10:24 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజ…సుదల్ చి కొడొ తతినాయ్. † 10:29 10:29 అపప్బేనిక



మారుక్ 10:32 62 మారుక్ 10:52

ఉచరన. అపెప్ అగెగ్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్ పడొత్ జవుల. అపెప్
పడొత్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్ అగెగ్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.
మొరగెచచ్అనెన్జీవ్జాఉటిట్ందెమెనయేసుసంగిలిసి
(మతత్ 17:22-23; లూకా 9:43-45)

32యేసు, సిసుస్ల్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెతి రిసొ
వటెట్ గెతె తతికయ్, యేసు దయిరిమ్ తెన్ జోవయించి
అగెగ్తొ ఇండిలిసి సిసుస్ల్ దెక, బలే బమమ్ జల. జోచి పడొత్
గెతె తిలసక కి బలే బిడిక్ దెర గెలి. జలె, యేసు సిసుస్ల్ క
అనెన్ పాసి కెరన, జోక జరుగ్ జంక తిలస్ చి రిసొజోవయింక
అనెన్ సంగుక దెర, 33 “ఈందె సూన,అమ్యెరూసలేమ్ తె
గెతసుమ్. ఒతత్ గెలమ్ మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక వెలెల్ల పూజరుల్ తె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్సికడత్సతెదెరదెవుల,చిజేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్అంక
మొరి సిచచ్ వయడ దా, యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్ తె
అంక సొరప్ కెర దెవుల. 34 దసిస్ కెరెల్, జేఁవ్ అంక కొంకడ,
తుంక దా, కొరడ్ల్ తెన్ పెట కెర, అంక మారుల. మారెల్ కి,
తిరత్ క అనెన్ జీవ్జాఉటిట్ందె”మెనయేసు సిసుస్ల్ క అనెన్
సంగిలన్.
దొగుల సిసుస్ల్ వెలొల్ జంక కోర్ ప జలిసి
(మతత్ 20:20-28)

35 తెదొడి యాకోబు, యోహాను మెల జెబెదయి
మెలొసొచ దొగుల పుతత్రుస్ల్ పురెతొ జా, యేసుక
“గురుబాబు, కిచొచ్ అమ్ నఙుమమ్ దె గె అమ్ క దెంక.”
మెన సంగిల. 36 ఇసి సంగితికయ్ యేసు “ఆఁవ్ తుమ్ క
కిచొచ్ జరుగ్ కెరుక మెన తుమ్ కోర్ ప జతసు?” మెన
పుసితికయ్, 37 జేఁవ్ జోక, “తుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి
రాజిమ్ తె తుయి ఏలుప కెరి పొదిక అమ్ దొగుల, తుచి
ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ, తుచి డెబి పకక్ ఎకిక్లొ వెసితి రితి
అమ్ క సెలవ్దే”మెనసంగిల. 38యేసుజలె,జోవయింక,
“తుమ్ కిచొచ్పుసితసు గే తుమ్నేనుస్. అలెల్,అంచి గినన్తె
బెద పిలి రితి, ఆఁవ్ సేడుక తిలి దుకుమ్ తె బెదుక ఓరుస్ప
జంక జలెకు, అంచి తెన్ అంచి బాపిత్సుమ్ నఙనిల్ రితి
జా, ఆఁవ్ సేడుక తిలి సెమతె బెదుక జలెకు తెరితె గే?”
మెన జేఁవ్ దొగులక సంగితికయ్, 39 జేఁవ్ ‘తెరుమ్’ మెన
సంగిల. దసిస్ సంగితికయ్,యేసుజోవయింక, “ఆఁవ్ పితి
గినన్ దుకుమ్ తుమ్ పిసెత్. ఆఁవ్ సెమల్ సేడిత్ బాపిత్సుమ్
తూమ్ కి నఙన్ తె, 40 గని అంచి ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ,
అంచిడెబిపకక్ఎకిక్లొవెసుకమెనసెలవ్దెంకఅంచిఅతిత్
నాయ్. పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ దేముడు అబొబ్ కకక్ కకక్
సెలవ్ దా తయెదె గే, జెఁవివ్ ఒతత్ వెసుల.” మెన జబాబ్
దిలన్. 41 జలె, యాకోబు యోహాను ఎతిక్చి కంట వెలొల్
జంక ఉచరిల్సిచి రిసొ సేంసిల దెసుస్జిన్ సిసుస్ల్ సూన కెర,
జోవయించి ఉపిప్రి కోపుమ్ జంక దెరల్.
సిసుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి దెకుక గేయేసు సంగిలిసి

42తెదొడియేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క జోతె బుకారా
కెర, “యూదుల్ నెంజిల వేర అదికారుల్ అనెన్ జోవయించి
తెడి తిల వెలెల్ల మానుస్ల్ సొంత గవురుమ్ ఉచరన,
పెజల్ క జాడుల్ వయడిల్ రితి జోవయింక పోటి తెన్ ఏలుప
కెరతి మెన తుమ్ జానుస్. 43 గని తుమ్ చి తెన్ దసిస్
తంక జయె నాయ్. తుమ్ చితె కో వెలొల్ జంక ఉచరెదె
గే, జొయియ్ తుమ్ చొ సేవ కెరొసొ జా తంక. 44 తుమ్ చితె
కో ముకిక్మ్ జంక ఉచరెదె గే, జో ఎతిక్జిన్ క గొతిమానుస్
జా తంక. 45 కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొకిమానుస్ల్ చిఅతిత్ సేవ కెరవనక్ జెయియ్నాయ్,
గని మానుస్ల్ క ఆఁవ్ సేవ కెరుకయ్ అయ్ లయ్. మెలె,
ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ క సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ అనెన్
గెనన్ తి రిసొయి మొర అంచి పానుమ్ దెంక అసెస్చి
రిసొ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్” మెన సిసుస్ల్ క యేసు
సంగిలన్.

గుడిడ్ జలొ బరిమయికయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 20:29-34; లూకా 18:35-43)

46 ఒతత్ తెంతొ యేసు సిసుస్ల్ వటెట్ గెచచ్ గెచచ్ యెరికో
పటున్మ్ తెజా కెర, సిసుస్ల్ తెన్ కి, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
తెన్ కి ఒతత్ తెంతొబార్జతెతతికయ్,తీమయిచొపుతుత్ సి,
బరిమయి బిచిచ్మ్ నఙితొ గుడిడ్ జలొసొ, వాట్ సొడి పెస
అసెస్. 47 ఒతత్ వెస తా, “జెతొసొ నజరేతు గఁవివ్చొ
యేసు” మెన జో సూన కెర, “ఓ యేసుపబు, దావీదు
రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ తిఁయ, అంక చెంగిల్ కెరు!” మెన కేక్ గలన్.

48జలె,పాసి తిలస ఒగగ్ర్ జిన్ “తుకెల్ తా”మెన గోల కెరెల్
కి, జో గుడిడ్ మానుస్ అనెన్, “దావీదుచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ, అంక
చెంగిల్ కెరు!” మెనఅగెగ్చి కంట గటిట్ఙ కేకుల్ గలొ. 49ఇసి
జతికయ్, యేసు టీఁవొ జా కెర, “జోక ఇతత్ల్ తొ బుకారా”
మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్. జేఁవ్, జలె, “అలెల్, దయిరిమ్జా
ఉటుట్ ! యేసు తుక బుకారయ్” మెన జో గుడిడ్ మానుస్క
బుకారికయ్, 50 జో చటుక్న ఉటట్ జోచి దుపప్టి పకక్య్
వెంట గల,యేసుతె అయ్ లొ.

51 యేసుతె జెతికయ్, “ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ కెరుక మెన
తుయికోర్ ప జతసి?” మెనపుసితికయ్,జో గుడిడ్ మానుస్,
“గురుబాబు. ఆఁవ్ దెకిత్ రితి కెరు.” మెన సంగిలొ.
52జలె,యేసు జోక “గో, అంచి ఉపిప్ర్ చి తుచి నముకుమ్
తుక చెంగిల్ కెరఅసెస్.” మెనసంగిలన్. బేగి,జోమానుస్చ
అంకివొ డీసిల, చిజోయేసుచి పటిట్ వటెట్ గెలొ.
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11
యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ క ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 21:1-11; లూకా 19:28-40;యోహా 12:12-

19)
1 యేసు సిసుస్ల్ తెన్ వటెట్ గెచచ్ గెచచ్, యెరూసలేమ్

పటున్మ్ క పాసి అయ్ లి పొది, బేతప్గే బేతనియ మెంత
గాఁవిలెచి పాసిచి *ఒలీవ మెటట్య్ పాఁవిలి పొది, యేసు
జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక బుకారా, 2 “తుమ్ చి మొకెమ్ తిలి
గఁవివ్ గెచచ్ పెస, చి బేగి బంద తిలి గాడెద్ పిలల్ ఏక్ డీసెదె.
జాచి ఉపిప్రి కేన్ మానుస్ కెఁయఁ కి వెసుక నేతయ్. జాక
యిప కెర ఉదడ ఆన. 3 కొనొస్ జలెకు తుమ్ కిచొచ్క దసిస్
కెరసు?” మెన సంగిలెగిన, “ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్ అసెస్.
కామ్జలిబేగిఇతత్ల్ తొఅనెన్బేబేగితెదయెదె,మెనసంగ”
మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగ, తెదయ్ లన్.

4 జలె, జో సంగిలిస్ తె జేఁవ్ గెతికయ్, ఏక్ వీదె ఏక్
గుముమ్మె బంద తిలి ఏక్ గాడెద్ పిలల్ జోవయింక డీసిలి.
5 జేఁవ్ జాక యిపితె తతికయ్, జా వీదె టీఁవొ జా తిల
మానుస్ల్, “తుమ్కిచొచ్కజాగాడెద్ పిలల్కయిపితసు?” మెన
జోవయింకపుసిల. 6జేఁవ్పుసితికయ్,యేసు సంగిలి రితి
సిసుస్ల్ సంగిల. జేఁవ్ మానుస్ల్, “దసిస్ జలె, దెర గెచచ్!”
మెన సెలవ్ దిల.

7 సిసుస్ల్ జా గాడెద్ పిలల్క యేసుతె ఉదడ ఆన,
జోవయించ దుపప్టుల్ గట గాడెద్చి ఉపిప్రి గలిల, చియేసు
వెగ వెసిలన్. 8 పిమమ్ట్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ జోవయించ
దుపప్టుల్ గట వటె వటె అంతిరల్. అనెన్ సగుమ్ జిన్ వాట్
సొడిచ బటిట్లె తిల చెటెల్ కండిల రొడడ్ల్ మటట్ల్ ఆన, వటెట్
అంతిరల్. 9 దసిస్ అంత అంత, పురెతొ గెతస పడొత్ గెతస
“జొఒర, జొఒర!” మెలి అరుద్ మ్ తెన్ “ఓసనన్, ఓసనన్!”
మెన, “దేముడు పబుచి నావ్ తెన్ జెతొసొక ఓసనన్!
10అమ్ చొదావీదుపూరుగ్ మ్ చొతెన్మొదొల్ జలి †రాజిమ్
ముకిక్మ్ జా అనెన్ బార్ జతిస్ క జొఒర! ఎతిక్చి కంట
ఉపిప్ర్ చిటాన్ తె తిలొసొక ఓసనన్!” మెన కేకుల్ గలెత్ తిల.

11 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె పాఁవ, దేముడుచి
గుడితె గెచచ్, పెస, సుటుట్ నంతఅంకి గల, ఎతిక్ దెక,సాంజ్
జలి రిసొ అనెన్ బార్ జా, బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ బేతనియ
గఁవివ్ అనెన్ ఉటట్ గెల.

అంజూరుమ్ రూకుకయేసు సాపెన గల కెరిల్సి
(మతత్ 21:18-19)

12 అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్ బేతనియ గఁవివ్ తెంతొ
యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెతె తతిత్కయ్, యేసుక చూ కెరిల్.
13జలెఅకడ్ల్ తిలి ఏక్ ‡అంజూరుమ్ రూకుక దెకిలన్. జలె,
జో రూక్ తె పండుల్ దెర అసిత్ గే నాయ్ గే మెన దెకుక గెలొ.
అకుక్డ్ లీ గని అనెన్ కిచొచ్య్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా
రూక్ తె జా కాలుమ్ పండుల్ దెరి నాయ్. 14యేసు జలె,
జో రూకుక, “అపెప్ తెంతొ తుచి తెంతొ కో కి పండుల్ కతు
నాయ్”మెన రూకుక సంగిలన్. జో సంగిలిసి జోచ సిసుస్ల్
సూనల్.

దేముడుచి గుడితె గెచచ్ వికితసక గోల కెరిల్సి
(మతత్ 21:12-17; లూకా 19:45-48;యోహా 2:13-

22)
15 తెదొడి జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తె పాఁవ కెర, యేసు

దేముడుచి గుడితె పెస, దేముడుచి గుడిచి తెడి కిచొచ్
కిచొచ్ వికితసక గెంతసక దెక, జోవయింక ఉదడుక దెర,
§డబుబ్ల్ పలట్య్ తసచ బలల్ల్, అరిప్తుమ్ దెత పారవ్
పిటట్ల్ వికితసచ బలల్ల్ సేడవ దా, 16 కో కి, కిచొచ్ కి
దేవులుమ్ వాటు వయ నెంక కి ఒపెప్ నాయ్. 17 దసిస్ కెర
తా,
“ ‘దేసిమ్ లు ఎతిక్చ మానుస్ల్ అంచితె జెతి రితి, అంచి

గేరు పారద్న కెరి గేరు జా, దసేస్ తవుస్.’
మెనదేముడుచికొడొతెరెగడ్వఅసెస్. తూమ్జలె,జాకచోరుల్
జితొ గేరు జతి రితి ఈంజొ దేముడుచి గుడికమారుస్ప కెర
అసుస్స్” మెన సంగిలన్. 18 వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్
దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స సూన కెర, పిమమ్ట్జొయియ్ కెరి
బోదనక సరద్ తెన్ సూన పెజల్ ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జతతి
మెన దెక, జోయేసు వెలొల్ జయెదె మెన బియఁ కెర, “జోక
కీసి మారుమ” మెన కుట ఉచరనల్. 19సాంజ్ జతికయ్,
యేసు పటున్మ్ తెంతొ అనెన్ బార్ జలొ.

20 పెందలె, యేసు సిసుస్ల్ అనెన్ యెరూసలేమ్ తె గెతె
తతికయ్, వటెట్ జో అంజూరుమ్ పండుల్ రూకుక దెకిలె, చెరొ
తెంతొమొదొల్ జా ఒండి సుకా గెచచ్ అసెస్. 21 సుకాగెలిస్
దెక, జో రూకుక యేసు సంగిలి కోడు ఏదసట్ కెర, పేతురు,
“గురుబాబు, ఆదె! తుయి సాపెన దిలొ రూకు సుకా గెచచ్
అసెస్” మెన సంగిలన్. 22 యేసు సిసుస్ల్ క దెక కిచొచ్
సంగిలన్ మెలె, “దేముడుచి ఉపిప్రి తుమ్ నముకుమ్
తియన. 23తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
ఈంజమెటట్క జవుస్దెక, ‘ఓమెటట్ ,ఉటిక్జాసముదుమ్ తె

* 11:1 11:1 ‘ఒలీవ చెటెల్’ మెలె, జా దేసిమ్ క ముకిక్మ్ జలి ఏక్ రగుమ్ పండుల్ . దసేస్ కంక జయెదె, నెంజిలె తేల్ పేడుక జయెదె. జేఁవ్ రూకుల్ క ఈంజ
మెటట్క నావ్ తిఁయ అసిత్. † 11:10 11:10యేసుచి రాజిమ్ క ‘ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి’ మెన పెజల్ ఉచర తిల. ఈంజ లోకుమ్ చ జోవయించబాదల్
తెంతొ, జోవయింక ఆకమించుప కెరల్స తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన ఉచరె తిల, గని జోవయించి రాజిమ్ జోవయించి రచచ్న ముకిక్మ్ క ఆతమ్ రగుమ్ చి మెన
నేన్ తి. ‡ 11:13 11:13బొడడ్ పండుల్ రిత పండుల్ దసొ రూక్ తెదెరుల. రూకుమాములుమ్చెంగిల్ చిజలె,అకడ్ల్ దెరిల్ పొది పండుల్ కి దెర తంక. § 11:15
11:15అరిప్తుమ్దెతపిటట్ల్ గట గెనుక జలె,జోవయింకఆకమించుప కెరిల్ రోమ్దేసిమ్ చిపబుతుమ్ చిడబుబ్ల్ దిలె నెంజె. జేఁక,జోవయించిడబుబ్ల్ పలట్వన,
దేముడుచి గుడితె కామ్ క జెతికయ్ రగుమ్ డబుబ్ల్ కయ్ పిటట్ల్ గట గెనుక, నెంజిలె దేముడుచి గుడిక డబుబ్ల్ దెంక. డబుబ్ల్ పలట్య్ తస నాయిమ్ నెంజిల్ చి
ఎదిలిలాబుమ్ కి కెరనుల.
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గలి జా’, మెన పెటిట్తె కిచొచ్ అనామ్నుమ్ నెంతె తా, పూరి
నంపజా నెరవెరుస్ప జయెదె మెన, కొనొస్ జలెకు సంగెదె
గే, జయియ్ జోచి రిసొ పబు జరుగ్ కెరెదె మెన తుమ్ క ఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసి. 24 జాకయ్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, పారద్న కెరె పొది తుమ్ కిచొచ్ సంగిలే కి,
‘జాఅమ్ క దొరుక్ జలి’ మెన తుమ్ నంపజా, చి కచితుమ్
తుమ్ క దొరుక్ జయెదె. 25 గని పారద్న కెరె పొది తుమ్ క
కిచొచ్ బుదిద్ తంక మెలె, తుమ్ తె ఎకిక్లొ అనెన్కొల్ క కిచొచ్
జవుస్అలల్ర్ కెరతిలెగిన,అలల్ర్ కెరొల్సొక,జోఅలల్ర్ సేడొల్సొ
చెమించుప కెరుక అసెస్. తుమ్ దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
చెమించుప కెరెల్, పరలోకుమ్ తిలొ తుమ్ చొ అబొబ్ జలొ
దేముడు తుమ్ క చెమించుప కెరెదె. 26 *తుమ్ అనెన్కొల్
మానుస్ల్ క చెమించుప నే కెరెల్గిన, దసిస్ పరలోకుమ్ తిలొ
అబొబ్ జలొ దేముడు తుమ్ క చెమించుప కెరెనాయ్”మెన
యేసు సికడల్న్.

యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 21:23-27; లూకా 20:1-8)

27 జలె, యెరూసలేమ్ తె అనెన్ పాఁవిలి. యేసు
దేముడుచి గుడితె అనెన్ గెచచ్ ఒతత్ బులెత్ తతికయ్, వెలెల్ల
పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, అనెన్
సగుమ్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ కి, జోతె జా కెర, 28 “తుయి
కెర కమొకెరుక,తుయిబోదన కెరుక తుక కిచొచ్అదికారుమ్
అసెస్? కొనొస్ తుక అదికారుమ్ దిలన్?” మెన జోక
పుసిల. 29జాకయ్ యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ కి తుమ్ క
ఏక్ కోడ్ పుసిందె. తుమ్ చెంగిల్ జబాబ్ సంగిలె, ఆఁవ్
కిచొచ్ అదికారుమ్ క ఇసి కెరసి గే, ఆఁవ్ కి తుమ్ క సంగిందె.
30జలె,యోహానుబాపిత్సుమ్దెతెతిలిస్ చిఅదికారుమ్కేనె
తెంతొ చి? పరలోకుమ్ తెంతొ చి గే, మానుస్ తెంతొ చి గే,
తుమ్ సంగ”మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు పుసిలన్.

31 దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ కీసి జల
మెలె, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్ తెన్ లటట్బన, ఇసిమెంతె
తిల, “ ‘పరలోకుమ్తెంతొచి’మెనఅమ్సంగిలెగిన,దసిస్
జలె, తుమ్ కిచొచ్క జోక నంప కెరుస్ నాయ్?” మెన అమ్ క
సంగెదె. 32 “ ‘మానుస్ తెంతొ చి’ మెన సంగుక నెంజె”
మెనఉచరల్స. కిచొచ్కమెలె, ‘యోహానునిజుమిదేముడుచి
కబుర్ ఆనొల్సొ’ మెన పెజల్ ఎతిక్జిన్ నంపజా అసిత్ మెన
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ పెజల్ క బితె తిల. 33 జాచి రిసొ
“నేనుమ్” మెన జబాబ్ సంగిల. జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు జోవయింక “దసిస్ జలె, కేన్ అదికారుమ్ క ఆఁవ్
అంచ కమొకెరసి గే,ఆఁవ్తుమ్ క సంగినాయ్”మెనసంగ
ముదొద్ కెరల్న్.

12
దాచతోఁటచి రిసొయేసు సంగిలిటాలి
(మతత్ 21:33-46; లూకా 20:9-19)

1తెదొడియేసువెలెల్లమానుస్ల్ క దసిస్ సంగ,జోవయింక
టాలివొ సంగ అనెన్ బోదన కెరుక దెరల్న్. తెదొడి కిచొచ్
టాలి ఏక్ సంగిలన్ మెలె, ఇసి జతయ్; “ఏక్మానుస్ దాచ
తోట రోవడ కెర, జాచి సుటుట్ నంత కోట గలవడ కెర, దాచ
రసుస్మ్ కడ గనన్ వెలొల్ పతుత్ ర్ కూనవ కెర, తోట రకితి
మాటు రితిసి బందవ కెర, రకితసక నిసాన,జోవయింక జా
తోట గుతత్ దా, వేరతె ఉటట్ గెలన్.

2 “పంటొ పికిలి పొది, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసతె జా తోటచి
పంటొ ఏక్ వాట నఙ ఆన్ తి రిసొ, గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొక
ఎజొమానితెదయ్ లన్. జోఒతత్ పాఁవితికయ్, 3గుతత్ నఙిల
జేఁవ్ రకితమానుస్ల్జోగొతిత్ సుదొక దెర,పెట, కిచొచ్ నేదెతె
ఉదడల్. 4 ఒతత్ తెంతొ, అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక జో ఎజొమాని
తెదయ్ లన్, గని జేఁవ్ రకితస జోచి బోడి పెట కెర దా,
మరియాద నెంతె జోక ఉదడ గెల. 5 పిమమ్ట్ అనెన్కొల్ క
ఎజొమాని తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ రకితస జోక మార గెల.
అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ క తెదయ్ తికయ్,జోవయింతె సగుమ్ జిన్ క
పెట గెల, సగుమ్ జిన్ కమార గెల.

6 “జలె, జో ఎజొమానిక అనెన్కొల్ తిలన్, కొనొస్ మెలె,
సొంత పేమ తిలొ పుతుత్ సి. ‘అంచొ పుతుత్ క మరియాద
దెకుల, కిచొచ్గె’ మెన, ఆకర్ క జోకయ్ తెదయ్ లన్. 7 గని
జేఁవ్ గుతత్ నఙిలస ‘ఇనెన్కయ్ అబొబ్స్ చి దనుమ్ కలుగు
జయెదె. అలెల్, ఇనెన్క మారుమ, చి ఇనెన్క కలుగు జతి
వాట అమ్ కయ్ దొరుక్ జయెదె’ మెన జోవయింక జెఁవివ్
లటట్బనల్. 8జేఁవ్ ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ క దెర కెర,మారకెర,
పీనుమ్ జా దాచ తోట తెంతొ బార్ కెర వెంట గెల. 9 జలె,
దసిస్ కెరిల్ రిసొ, జాతోటచొ ఎజొమాని కిచొచ్ కెరెదె మెలె, జో
జా కెర, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసక నాసెనుమ్ కెర, జా తోట వేర
మానుస్ల్ క గుతత్ దెయెదె.

10 “అలెల్, ఆఁవ్ అపెప్ తుమ్ క సంగితిస్ చి రిసొ,
దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి తుమ్ కెఁయయ్ సదు కెరుస్ నాయ్
గె?
‘కామ్ క నెంజె’ మెన ఉచర, గేర్ బందిలస పిటయ్ ల

పతుత్ రు, బోడిపతుత్ రు జలన్. 11 పబు సొంతయ్
ఇసి జరుగ్ కెరొల్ . జో ఇసి కెరిల్ రిసొ, అమ్ దెకిలె
ఆచారిమ్ జతయి!”

మెనజేఁవ్ కోపుమ్జల వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.
12 “అమ్ చి రిసొయి యేసు సంగితయ్” మెన వెలెల్ల

మానుస్ల్ చినన కోపుమ్జా,జోక దెరుక ఉచరల్, గని పెజల్
కోపుమ్జాఅలల్ర్ కెరులమెన,జోవయింక బియఁ కెర,జోక
ముల దా ఉటట్ గెల.

* 11:26 11:26 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 26 నంబర్ కోడు తయెనాయ్. 12:11 12:11 కీరన 118:22,23.
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వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక పరిచచ్ కెరయ్ లిసి
(మతత్ 22:15-22; లూకా 20:20-26)

13 ‘యేసుక కొడొతె అడజ్వ నేరిమ్ వయడుమ’ మెన,
సగుమ్ జిన్ పరిసయుయ్ల్ క కి హేరోదు పచెచ్న జతస
సగుమ్ జిన్ క కి, జేఁవ్ కోపుమ్ జల వెలెల్ల మానుస్ల్
తెదయ్ తికయ్, 14 జేఁవ్ యేసుతె జా కెర, “గురుబాబు,
తుయి సతిత్మ్ చొ మెన జానుమ్. తుయి మొకమాటుమ్
నే దెకితె, వెలెల్ల మానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరుల మెన నే బితె,
దేముడు దెకయ్ లి వాట్ చి రిసొ సతిత్మ్ తెన్ బోదన కెరసి
మెన అమ్ జానుమ్” మెన పులయ్ తి రితి సంగ, అనెన్,
“రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చొ సర్ రానొక అమ్ *సిసుత్
దెంకనాయిమ్గే,నాయ్గె? అమ్జాసిసుత్ దెంక గేపోనిగే?
సంగు”మెనయేసుక సంగిల. 15ఇసి సంగితికయ్,యేసు
జోవయించిఉపమెనుస్ జాన, “అంక కిచొచ్క పరిచచ్ కెరసు?
డబుబ్ల్ కాసు ఏక్ అంచితె ఆన దెకవ” మెన సంగితికయ్,
ఆనల్. 16జేఁవ్జోతెన్జాకాసుఆన్ లిపొది,జాకాసుదెకవ,
“ఇనెన్ కచి పోలిక, కచి నావ్ డీసత్య్?” మెన జోవయింక
పుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక, “ సర్ రానొచి” మెన సంగిల.
17యేసు జోవయింక, “ సర్ క దెతిసి సర్ క, దేముడుక
దెతిసి దేముడుకయ్ దెంక అసెస్”మెన,జోవయింక జబాబ్
దిలన్. దసిస్ జబాబ్ దెతికయ్, వెలెల్ల మానుస్ల్ తెదయ్ ల
మానుస్ల్ ఆచారిమ్ జల.
సదూద్ కయుయ్ల్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 22:23-33; లూకా 20:27-40)

18 తెదొడి, ‘మొర గెలెగిన అనెన్ జీవ్ జంక నెంజె,
అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్క నెంజె’ మెన పెజల్ క
సికయ్ త సదూద్ కయుయ్లు సగుమ్ జిన్ యేసుతె జా కెర,
19 “గురుబాబు, ఈందె, ‘ఎకిక్లొచొ అనొన్సి బోదల్ నెంతె
మొర గెలె, తేరిస్క ఎకిక్ల్ క ముల దా గెలెగిన, జోచొబావొసి
అనొన్స్ చితేరిస్కఆనన,అనొన్స్ చినావ్తెన్బోదల్పాయిక
అసెస్’ మెన మోసే పూరుగ్ మ్ చొ అమ్ యూదుల్ చి రిసొ
రెగిడొల్ గెద? 20 జలె సతుత్ జిన్ బావుడుల్ తిల. జోవయింతె
తొలుస్ర్ తెరిన్ ఆనన, బోదల్ నెంతె మొర గెలన్. 21 ఒతత్
తెంతొ, జోమానుస్చి పటిట్ జెరిమ్లొసొ జా తేర్ బోదక ఆనన,
జోకిబోదల్నెంతెమొరగెలన్. జోచిపటిట్ జెరిమ్లొసొ కి దసిస్
కెరన దసిస్ జలన్. 22 జేఁవ్ సతుత్ జిన్ బావుడుల్ ఎతిక్జిన్
వరస్ తెన్ దసిస్ కెరన మొర గెల. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ మొర
గెతికయ్, జా తేర్ బోద కి మొర గెలి. 23 జలె, మొర గెలస
అనెన్ జీవ్ జతి పొదిక, జోవయింతె కకక్ తేరిస్ జా తయెదె?
జేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్ తెన్ జా తెన్ పెండిల్ జల గెద?” మెన
యేసుక పుసిల. 24 ఇసి జతికయ్, యేసు జోవయింక,
“తుమ్ పొరపాట్ జా గెతసు. కిచొచ్క గే తుమ్ ఉచర.
మెలె, దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లిసి సదు కెరెల్ కి, ఒతత్

తిలిసిఅరుద్ మ్ కెరనుస్నాయ్,చిజోకెరయ్ త కమొదెకిలెకి,
జోచి సెకి అదికారుమ్ చినుస్ నాయ్. 25మెలె, మొర గెచచ్
అనెన్జీవ్జతిస్ తెపెండిల్వొనేజతె,పరలోకుమ్ తెమానుస్ల్
దూతల్ చి రితి దసేస్ తవుల. 26 పడొత్ , ‘మొర గెలస అనెన్
జితి నాయ్’ మెన ఉచర, తుమ్ అనామ్నుమ్ తెన్ అసుస్స్.
గనిజాసుటుట్ ,పూరుగ్ మ్, రూకు తెడిజాఆగిలగితెతిలిస్ చి
రిసొ రెగిడిల్స్ తె
ఆఁవ్ అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చియాకోబుక దేముడుయి,
మెన దేముడుచి కోడుమోసే రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె సదు కెరుస్
నాయ్ గె? 27జలె, జేఁవ్మొరల్ పూరుగ్ ల్ క మోసేచి కాలుమ్
ఎద కి జోవయింక జో దేముడు తా కామ్ క అయ్ లిస్
తెన్ జేఁవ్ అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచచ్ జివివ్ అసిత్ మెన రుజుజ్
జతయ్, రితి మొర గెలసక నాయ్, గని జీవ్ తిలసకయ్
జో దేముడు. తుమ్ ఎదివాట్పొరపాట్జాఅసుస్స్”మెన
జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.
వెలిల్ ఆగన్చి రిసొయేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 22:34-40; లూకా 10:25-28)

28 ఈంజ కోడుచి రిసొ జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ తెన్
పరిసయుయ్ల్ గగొగ్ ల్ జంక దెరల్. ఇసి జతికయ్, మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొ సూన, జోవయించి
నెడిమి జా కెర, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చ పరిచచ్ల్ క యేసు
చెంగిల్ జబాబుల్ దెతయ్మెనదెక,జోక, “ఆగన్ల్ ఎతిక్తె
ముకిక్మ్ చి కేన్?” మెన పుసిలన్. 29 యేసు జోక,
“ముకిక్మ్ చి ఇసి జతయ్;
‘ఓ అమ్ చ ఇసాయేలులు, సూన, పబు జలొ అమ్ చొ

దేముడు ఎకిక్లొ. జో ఎకిక్లొయి అదికారుమ్
తిలొ దేముడు. అనెన్ కోయినాయ్’

మెన, అనెన్;
30 ‘తుచొ పబు జలొ దేముడుక తుమ్ చి ఒండి పెటిట్ తెన్,

తుమ్ చి ఒండి ఆతమ్ తెన్, తుమ్ చి ఒండి మెనుస్
తెన్, తుమ్ చి ఒండి బుదిద్ తెన్, తుమ్ చి సెకి ఎతిక్
తెన్ పేమ కెరె తంక.’

మెన మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ తె ముకిక్మ్.
31పడొత్ ,
‘తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే, పకక్య్ చక కి తెదిద్

పేమ కెరె తంక’
మెన అనెన్క్ ఆగన్ కి ముకిక్మ్ అసెస్. ఈంజేఁవ్ దొనిన్
ఆగన్ల్ చి కంట కేన్ ఆగన్ కి జీనె నాయ్” మెన జోక యేసు
సంగిలన్.

32 జలె, జో మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
యేసుక “నిజుమి, గురుబాబు. ‘జో ఎకిక్లొయి’ మెన,
‘అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అనెన్ కోయి నాయ్’ మెన
తుయి సతిత్మ్ సంగిలది. 33 అనెన్, ‘ఒండి పెటిట్ తెన్,

* 12:14 12:14 ఇనెన్ ‘సిసుత్ ’మెలె,జాఏలుప కెరి పబుతుమ్ చి సిసుత్ .
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తుమ్ చిఒండి బుదిద్ తెన్,తుమ్ చిఎతిక్ సెకి తెన్జోక పేమ
కెరుక’ మెన, అనెన్ ‘తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసుమ్
గే, పకక్య్ చక తెదిద్ పేమ కెరె తంక ముకిక్మ్’మెన తుయి
అనెన్మానుస్ల్ క సంగిలిసి సతిత్మ్. బలి గట ఎతిక్చి కంట
ఈంజేఁవ్ దొనిన్ ఆగన్ల్ రితి కెరుక విలువ” మెన మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఒపప్నయేసుక జబాబ్
దిలన్. 34 ‘ఇసి సంగ బుదిద్ తెన్ జబాబ్ దిలొ’ మెనయేసు
దెక,జోక “దేముడుచి రాజిమ్ క తుయిదూరినాయ్”మెన
సంగిలన్. జలె,యేసుబలేబుదిద్ తెన్పసన్ల్ఎతిక్కబులవ
సంగితికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొక,
జో జా కోడు సంగిలి తెంతొ, కో కి కేన్ కోడుక కి యేసుక
పుసుక దయిరిమ్ కెరి నాయ్.

కీసుత్ దావీదుపూరుగ్ మ్ చొక పబు కి పుతుత్ స్ కి
(మతత్ 22:41-46; లూకా 20:41-44)

35యేసు దేముడుచి గుడితె అనెన్ బోదన కెరె తతిత్కయ్,
“రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె
జెరమ్ జోక పుతుత్ సి జయెదె మెన మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స కీసి సంగుక జతయ్? 36మెలె, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దావీదుచి పెటిట్ సికయ్ తికయ్
తుచవిరోదుమ్సుదల్ క తుయిసుఁదితి రితిఆఁవ్ కెరి ఎద,

అంచి ఉజెతొ పకక్య్ తుయి వెసతా,మెన పబు
అంచొ పబుక సంగిలన్.

మెన దావీదు రానొ సొంత సంగిలన్. 37 దసిస్ దావీదు
రానొ కీసుత్ క ‘పబు’ మెన సంగితయ్ జలె, జో కీసుత్ కీసి జా
జోక పుతుత్ సి జయెదె? ఉచర” మెన ఒతత్ తిలసక యేసు
సంగిలన్. జలె, పెజల్ చి ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ సరద్ తెన్ జోచ
కొడొ సూన్ తె తిల.

38యేసుఅనెన్బోదన కెరెతిలిపొదిఇసిమెలన్. “దిగిల
సూటిచ పాలల్ గలంత గవురుమ్ ఉచరంత మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్
తా. జేఁవ్ సంతవీదులె టీఁవ, మానుస్ల్ ఎతిక్ అమ్ క
జొకరు మెన కోర్ ప జతతి. 39 సబ గెరలె ముకిక్మ్ చ
టానుల్ తె, విందుల్ తె ముకిక్మ్ చ టానుల్ తె వెసుక కోర్ ప
జతతి. 40జేఁవ్మోసిమ్ లు కెర రండెల్మానుస్ల్ చ గెరల్
విక కతతి, అనెన్ ఉపమెనుస్క దిగిల పారద్నల్ కెరతి. దసిస్,
జోవయించి పాపుమ్ ఒగగ్రి, చి వెలిల్ సిచచ్ సేడుల” మెన
జేఁవ్ చి రిసొయేసు సంగిలన్.

బీద సుదిద్ జాక కలుగు జలిసి ఎతిక్ దేముడుక దిలిసి
(లూకా 21:1-4)

41 తెదొడి యేసు దేముడుచి గుడితె తతి, దేముడుచి
కామ్ క కానుక దెతి డబుబ్ల్ పెటెట్ల్ చిమొకెమ్ వెసిలన్. ఒతత్
వెస, బెర అయ్ లమానుస్ల్ ఒతత్ డబుబ్ల్ గల దెతిసి దెకితె
తిలొ.

జలె, ఒగగ్ర్ జిన్ సొమాస్రుల్ ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్ జేఁవ్ పెటెట్ల్ తె
గలెత్ తతికయ్, 42ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్మానుస్ ఎకిల్జా కెర,
దొనిన్ ఇదులరాగికాసుల్పెటెతెగలిలి. 43గలిత్కయ్,యేసు
జోచ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారాన, “ ‘ఈందె, జేఁవ్ సొమాస్రుల్
ఎతిక్జిన్ మొతుత్ మ్ దిలిస్ చి కంట ఈంజ ఎదగ్రె నెంజిలి
రండెల్మానుస్ ఒగగ్ర్ దా అసెస్’ మెన కచితుమ్ సంగితసి.
44 కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఎదివాట్ సొమాస్రుమ్ తెంతొ
సేఁసిలిసిజాదాఅసిత్. ఇనెన్క, కిచొచ్నెంజిలెకి, కలుగు జలిసి
ఎతిక్ దా గెల అసెస్”మెన సిసుస్ల్ క బుదిద్ దెకయ్ లొ.

13
దేముడుచి గుడి నాసెనుమ్ జయెదె మెన యేసు

సంగిలిసి
(మతత్ 24:1-44; లూకా 21:5-33)

1 ఒతత్ తెంతొ, యేసు దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జతె
తతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ, “ఈందె, గురుబాబు,
ఈంజ దేముడుచి గుడి బందిల పతల్, కెదిద్ బమమ్ జతి రితి
అసెస్!” మెన దెకయ్ లన్. 2 దసిస్ మెన దెకయ్ తికయ్,
యేసు జోవయింక “ఈంజేఁవ్ ఎతిక్ దెకితసు, గని అపెప్
పతుత్ ర్ చి ఉపిప్ర్ పతుత్ రు దొంతల్ తిలె కి, ఎకిక్ జలెకు నే
టీఁవొ నే జతె, గలి జతి దీసి జెయెదె”మెన జబాబ్ దిలన్.

3 తెదొడి దేముడుచి గుడిచి మొకెమ్ తిలి ఒలీవ మెటట్య్
యేసు గెచచ్ వెసిలన్, చి పేతురు యాకోబు యోహానుచి
అందెయ మెల సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, అనెన్ కో నెంతె,
4 “గురుబాబు, తుయి సంగిలిసి కెఁయఁక జరుగ్ జయెదె గే
అమ్ క సంగు. ఈంజ నెరవెరుస్ప జతి పొది అయ్ లి మెలె,
అమ్ చినితి రిసొ కిచొచ్ గురు తయెదె?” మెన యేసుక
పుసిల. 5 జో జోవయింక “కొనొస్ జలెకు తుమ్ క అంచి
రిసొ మోసిమ్ నే కెరి రితి తుమ్ జాగర దెకన. 6 కిచొచ్క
మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ కీసుత్ చి నావ్ తెన్ జా అసిస్,
మెన సంగుక జలెకు, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’ మెన సంగుక జలెకు,
ఒగగ్ర్ జిన్ క మోసిమ్ కెర, వేర బుదిద్ సికడుల. 7 అనెన్,
‘యుదుద్ మ్ జతయ్’ మెన జలెకు, ‘యుదుద్ మ్ జయెదె’
మెన జలెకు తుమ్ సూన్ తె. గని బమమ్ నెంతె తా. ఇసచ
ఎతిక్ జరుగ్ జంక అసెస్. గని ఈంజ ఉగుమ్ ఒగగ్ర్ బే బేగి
పూరి జయె నాయ్. 8 అనెన్, దేసిమ్ చి ఉపిప్రి దేసిమ్,
రాజిమ్ చి ఉపిప్రి రాజిమ్ యుదుద్ మ్ క టీఁవొ జవుల. వేర
వేరతె బూకంపల్, కరువుల్ జరుగ్ జవుల. గని ఈంజ ఎతిక్
అంచి రాజిమ్ ఏలుప కెరి ఉగుమ్ జెరమ్య్ త నొపుప్ల్ రిత
జా, ఇసచ ఎకిక్మొదొల్ జవుల.

9 “తుమ్ మాతుమ్, జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె, జా
పొదిక మానుస్ల్ తుమ్ క తీరుప్ కెర సబల్ తె సొరప్ దెవుల.
అమ్ చయూదుల్ చ సబ గెరలె తుమ్ క పెట గెలుల. జేఁవ్
దసిస్ విరోదుమ్ కెరెల్, అంచి నావ్ చి రిసొ, అంచి రిసొ సాచి
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సంగితిరిసొ,అదికారుల్ చిమొకెమ్రానల్ చిమొకెమ్తుమ్టీఁవొ
జసెత్. 10 గని తొలితొ, ఉగుమ్ నే మారుస్ప జతె, అగెగ్,
ఒండి లోకుమ్ చ కేన్ దేసిమ్ చ పెజల్ క కి సుబుమ్ కబుర్
సూనపుక అసెస్. సూనయ్ లెకయ్, ఈంజ ఉగుమ్ చి ఆకర్
దీసి జెయెదె.

11“జలె,తుమ్ కమానుస్ల్నేరిమ్వయడఅదికారుల్ తె
సొరప్ దెతి పొదిక, ‘కిచొచ్ సంగుక గే?’ మెన తుమ్ చింత
గలన నాయ్. తుమ్ సంగుక మెన జయియ్ గడియయ్
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్ దెయెదె గే, జయియ్ సంగ.
కిచొచ్క మెలె, తుమి లటట్బుస్ నాయ్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్యి లటట్బెదె. తుమ్ క తుమి సంగుస్ నాయ్.

12 “జాపొదిక అనెన్ కిచొచ్ బాద తయెదెమెలె, అనొన్స్ క
బావొసి జలెకు, పుతుత్ స్ క అబొబ్సి జలెకు, మొరి సిచచ్తె
సొరప్దెవుల. అనెన్,అయయ్స్అబొబ్స్ కపుతత్రుల్ సగుమ్ జిన్
విరోదుమ్ జా, జోవయింక మొరవుల. 13 అనెన్, తుమ్
అంచి నావ్ తెన్ బులితె తతెత్చి రిసొ ఎతివాట్ జిన్ తుమ్ క
విరోదుమ్ జవుల. గని ఇస అలల్ర్ జలెకి, ఆకర్ ఎద కో
నముకుమ్ తెన్ తా ఓరుస్ప జవుల గే జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప
జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.
యెరూసలేమ్పటున్మ్పాడ్జంకతిలిస్ చిరిసొయేసు

సంగిలిసి
14 “జలె, *పిమమ్ట్, దేముడుక విరోదుమ్ జా జోక బలే

దూసుప కెర నాసెనుమ్ కెరిక ఏక్, దేముడుచి గుడితె టీఁవొ
నే జతి టాన్ తె టీఁవొ జంక తుమ్ దెకిలె, ఇనెన్చి అరుద్ మ్
కిచొచ్ మెలె, ఈంజ సదు కెరస తుమ్ చెంగిల్ ఉచరన.
జా గురు తుమ్ దెకిలె, ఈంజ యూదయ పదేసిమ్ తెచ
మానుస్ల్ చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు! 15జాపొదిక కేన్
మిదెద్చిఉపిప్రి కోతవుల గే,ఉత కెర,జోచిగెరితెంతొ కిచొచ్
జలెకు వసుత్ వ వెంట నెంక జవుస్ గెరి పెసుక జయెనాయ్.
16వెడయ్ గట కో తవుల గే, కామ్ చి రిసొ కడల్ జోచపాలల్
జవుస్ వెంట నెంక పసల్ జెంక నాయ్. 17 అయొయ్! జేఁవ్
దీసల్ క వయ తిల తేర్ బోదల్, బోదల్ వడిన్వొ, ఉటట్ నిగుక
నెత ఒగగ్ర్ సెమల్ జవుల!

18 “ ‘ఈంజ ఎతిక్ చలిల్ పొది జరుగ్ జవుస్ నాయ్’ మెన
తుమ్ పారద్న కెర. 19 కిచొచ్క మెలె, లోకుమ్ జెరమ్య్ లి
తెంతొ అపెప్ ఎద కలుగు జల సెమల్ చి ఒగగ్ర్ సెమల్ జేఁవ్
దీసల్ క ఎతిత్వాట్ తయెదె. జలి మెలె, ఒతత్ తెంతొ అనెన్
కెఁయఁక కి తెదిద్ సెమ తయె నాయ్. 20జాచి రిసొ, జేఁవ్
అలల్ర్ జత దీసల్ తొకిక్ జతి రితి పబు సెలవ్ దెతొ నాయ్
జలె, కో కి మానుస్ల్ రచిచ్ంచుప జంక నెతిత్ర్ తా. గని
నంపజతి రిసొ రచచ్నక నిసాన జల మానుస్ల్ పాడ్ నే
జతి రిసొయి, ‘జేఁవ్ సెమల్ తొకిక్ దీసల్ తతుత్ ’ మెన పబు

సెలవ్ దా అసెస్. 21 అనెన్ తెదొడ్ క, ‘ఈందె కీసుత్ !’, ‘ఓదె
కీసుత్ !’ మెన కో జలెకు తుమ్ క సంగిలె, జా నంప కెర
నాయ్. 22 కిచొచ్క మెలె, అబదుద్ మ్ చ జా కెర, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’
మెనన జలెకు, ‘ఆఁవ్ దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ’ మెనన
జలెకు, రచచ్నక నిసాన జలసక మోసిమ్ కెర జోవయించి
నముకుమ్ పిటట్వుక మెన ఉచరన, వెలొల్ మాయకమొ
కెరుల. 23అలెల్, చెంగిల్ దెకన. ఈంజ ఎతిక్ నే జతెఅగెగ్య్
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

24 “జేఁవ్ దీసల్ క, ఆఁవ్ సంగిల జేఁవ్ సెమల్ పూరి
జలె పిమమ్ట్ క, పొదుద్ అందర్ జయెదె, జోను కి ఉజిడి
దెయె నాయ్. 25 ఆగాసుమ్ తెంతొ సుకక్ల్ గెసురుల, చి
ఆగాసుమ్ తె ఎతిక్ అదుద్ ర్ జయెదె. 26 తెదొడ్ క ఎదివాట్
అదికారుమ్ తెన్, పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్, ఆఁవ్మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ మబుబ్ల్ తె పరలోకుమ్ తెంతొ
ఉత జెయిందె. ఆఁవ్ దసిస్ ఉత జెతిసి లోకుమ్ ఎతిక్
దెకుల. 27 తెదొడ్ క అంచ దూతల్ క తెదయిందె, చి జేఁవ్,
చెతత్ర్ దికుక్ల్ తెంతొ, లోకుమ్ చి ఏక్ పకక్ తెంతొ, అనెన్క్
పకక్ ఎద, కేన్ దేసిమ్ చక నే పిటెత్, రచచ్నక ఆఁవ్ నిసానల్
మానుస్ల్ క ఆనవ, ఎకిక్తె కుడవనిందె.
అంజూరుమ్ రూకుక టాలి

28“అంజూరుమ్ రూకుకటాలి కెర అరుద్ మ్ కెరన. మెలె,
దసొ రూక్ చ కొమమ్ల్ కొవ్ ని జా పలొయ్ లె ‘వేసెక్ అపెప్
పాఁవ జెయెదె’ మెన తుమ్ చినితె. 29 దసిస్, ఆఁవ్ సంగిల
గురుల్ జరుగ్ జతిసి తుమ్ దెకిలె, జా గుముమ్మె పాఁవిల్
రితి జా, అనెన్ జెతికయ్ సమయుమ్ పాసి జా అసెస్ మెన
తుమ్ జాన్ తె. 30 ఆఁవ్ సంగిల సెమల్ గురుల్ పూరి
జలెకయ్ ఈంజ ఉగుమ్ అంతుమ్ జయెదె మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి. 31 జలె, ఆగాసుమ్ బుఁయి
నాసెనుమ్జాగెచుచ్ల, గనిఅంచకొడొఎదగ్రె పిటిట్తినాయ్.

32 “జలె, కేన్ దీసిక ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెయిందె
గే, జా దీసిక కేన్ గడియక జెయిందె గే, దేముడు జలొ
అబొబ్క పిటట్వ కేన్ మానుస్ జలెకు, పరలోకుమ్ చ దూతల్
జలెకు, దేముడు అబొబ్చొ పుతుత్ సి జలెకు, కోయి నేనుమ్.
33జాకయ్, జాగర తెన్ తా, తెలివి తా, పారద్న కెరె తా. జా
కాలుమ్ కెఁయఁక జెయెదె గే నేనుస్. 34ఆఁవ్ అపెప్ దేముడు
జలొ అబొబ్తె గెతిసి, ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతిసి కీసి
మెలె, పయానుమ్ గెతొ మానుస్ కెరిస్ చి రితి జయెదె. జో
మానుస్ గెచుచ్కబార్జతిపొది,జోకకలుగుజతిసిజోచగొతిత్
సుదల్ క రకితి రితిజోవయింక అదికారుమ్దా,జోవయింక
ఎకిక్లొక కమొదా, గుముమ్మ్రకితొసొఎకిక్లొకరకవ,ఉటట్
గెచెచ్దె. అంచి తెన్ కి దసిస్.

35 “జలె, తుమ్ జాగర తెన్ రకితె తా. కిచొచ్క మెలె,
గేర్ చొ ఎజొమాని కెరిల్ రితి ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, సంజెక జెయిందె

* 13:14 13:14యేసు జెరమ్ డబబ్య్; 70; వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ ఈంజ నసుట్ మ్ జరుగ్ జలి. మెలెయేసు పరలోకుమ్ తె గెచచ్ అనెన్ విసెస్క్ సతుత్ ; 27; వెరుస్ల్
గెతికయ్.



మారుక్ 13:36 68 మారుక్ 14:22

గే, సొకుక్క జెయిందె గే, కుకుడొ వాంసెనె జెయిందె గే,
పెందలె జెయిందె గే, కెదొద్డ్ క జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్.
36 తెలివి తా రకితె తా. నెంజిలె, తుమ్ నే రకితె నిజిల్
రితి బదుకుమ్ జా తిలె పొది ఆఁవ్ అయ్ లె, దెకిలె, తుమ్
కీసి జసెత్! 37తుమ్ కయ్మెననాయ్, ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ జాగర సంగితసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్
అనెన్ జెతిస్ క తెలివి తెన్ రకితె తా” మెన సిసుస్ల్ క యేసు
ఈంజ బోదన ఎతిక్ సంగిలన్.

14
యేసుకమారుక మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కుట కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5; లూకా 22:1-2;యోహా 11:45-53)

1దొరతిగెలిపిమమ్ట్ *పసాక్పండుగు,జలెనేపులయ్ ల
పోడియొ కతి పండుగు, నే జెతె అగెగ్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి
మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స కుటఉచరఉచర,
“కీసి కెరజలెకు గుటుట్ తెన్యేసుకఅపెప్యిదెరమారుమ”
మెన ఆస తెన్ తిల. 2 గని, “పండుగు పొది పోని, కిచొచ్క
మెలె పండుగ్ క బెర అయ్ ల పెజల్ కుమమ్త్ తెన్ గగొగ్ ల్ జా
అమ్ క బలే అలల్ర్ కెరుల.”

3 యేసు బేతనియ గఁవివ్ గెచచ్, సీమోను మెలొ వెలిల్
రోగుమ్ జా తిలొ ఎకిక్లొచి గెరి తా, అనిన్మ్ కంక వెస
తతికయ్, ఏక్ తేర్ బోద ఒగగ్ర్ విలువచి వాసెన తేలుచి
బుడిడ్ దెరన జా, జా బుడిడ్ పుటట్వ కెర యేసుచి బోడి ఉపిప్రి
సువిలి. 4 ఒతత్ తిలస సగుమ్ జిన్ కోపుమ్ జా “ఈంజ
తేల్ ఇసి పాడ్ కెరుక కిచొచ్క? 5ఈంజ తేల్ సొవువ్ పుంజొ
వెండుల్ చి కంట అనెన్ డబుబ్ల్ క వికుక జతి, చి బీద సుదల్ క
దరుమ్మ్ దెంక జతి”మెన లటట్బన,జాతేర్ బోదక గోల కెరల్.

6 జలె యేసు, “ఇనెన్క గోల కెర నాయ్. కిచొచ్క ఇనెన్క
ఉసుస్ర్ కెరసు? అంచి రిసొ ఈంజ కెరిల్సి వెలొల్ కామ్.
7 బీద సుదల్ కెఁయఁక కి తుమ్ చి తెన్ తవుల చి రిసొ
తుమ్ క కెఁయఁక ఇసుట్ మ్అయ్ లె,జోవయింకదరుమ్మ్దెంక
జయెదె. గని ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ ఈంజ
లోకుమ్ తె ఇసి తయె నాయ్. 8 ఇనెన్చి అతిత్ తిలిసి సరద్క
ఈంజ కెర అసెస్. ఆఁవ్ నేమొరె అగెగ్, అంక నే రోవితె అగెగ్,
అంచి ఆఁగ్ తెయార్ కెరి గురు రితి కెర అంక ఈంజ తేల్
బోడి సువ దా అసెస్. 9 అనెన్ ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి
సంగితసి మెలె, ఒండి లోకుమ్ తె కేనె అంచి రిసొ సుబుమ్
కబుర్ బోదన కెరుల గే ఒతత్య్ ఈంజ అపెప్ కెరిల్సి సంగ,
ఇనెన్చి రిసొ ఉచరవడుల”మెనయేసు సంగిలన్.

యూదామెలొ సిసుస్డుయేసుక దెర దెంక ఒపప్నిల్సి
(మతత్ 26:14-16; లూకా 22:3-6)

10యేసుచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ ఇసక్రియోతు
గఁవివ్చొ యూదా మెలొసొ, తెదొడి జో, యేసుక దెర వెలెల్ల
పూజరుల్ చి అతిత్ దెంక ఉచర, జోవయింతె గెచచ్, సంగిలన్.
11 జేఁవ్ సూన సరద్ జా, “తుక డబుబ్ల్ దెమ్ దె” మెన
ఒపప్న్ తికయ్, యేసుక కీసి కెర కెఁయఁక దెర దెంక గే,
యూదావాట్ చజితె తిలొ.

12 నే పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగ్ చి మొదొల్ కెరి
దీసి,మెలె, ‘పసాక్’మెనమెండపిలల్క అరిప్తుమ్దా †జోచి
లొఁయి సుఁవితి దీసి, సిసుస్ల్ యేసుక “తుయి పసాక్
అనిన్మ్ కెరి రిసొ అమ్ కేన్ టాన్ తెయార్ కెరుక?” మెన
జోక పుసిల. 13 జో సిసుస్ల్ తె దొగులక పాసి బుకారా,
“తుమ్ ‡పటున్మ్ తె గెచచ్,చిపటున్మ్తెడిపెసిలదుమెలె,
పానివయితొసొఎకిక్లొతుమ్ కదసుస్ల్జయెదె. జోచిపటిట్
గెచచ్, 14 చి కేన్ గెరి జో పెసెదె గే, జా గేర్ చొ ఎజొమానిక
తుమ్ కిచొచ్ మెన మెలె, ‘అంచ సిసుస్ల్ తెన్ ఆఁవ్ పసాక్
అనిన్మ్ కతిగది కేన్?’ మెనఅమ్ చొగురుబాబుపుసితయ్
మెనసంగ,చి 15తెయార్కెరిల్ వెలిల్ అంతసుత్ గదిఏక్తుమ్ క
దెకయెదె. ఒతత్య్ అమ్ చి రిసొ పసాక్ అనిన్మ్ తెయార్
కెర తా” మెనయేసు సంగిలన్. 16 జేఁవ్ సిసుస్ల్ బార్ జా
పటున్మ్ తె గెచచ్,జోసంగిలి రితి ఎతిక్ జరుగ్ జా అసెస్ మెన
దెక,జాపసాక్ అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి తెయార్ కెరల్.

17సాంజ్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్
జా గదితె జా కెర, 18 జేఁవ్ వెస అనిన్మ్ కెరె తతికయ్,
యేసు “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ అంచి తెన్ కతసతె ఎకిక్లొ అంక దెర విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె” మెన సంగిలన్. 19 ఇసి
సంగితికయ్, జేఁవ్ దుకుమ్ జా, “ఆఁవ్ గె?” మెన
ఎకిక్లొచి పడొత్ ఎకిక్లొ ఎతిక్జిన్ సంగుక దెరల్. 20 జలె,
జో జోవయింక, “తుమ్ బారజిన్ తె ఎకిక్లొ దసిస్ కెరెదె.
అంచి తెన్ ఆతు తపెప్లయ్పోడి బెద బుడడ్య్ తొ ఎకిక్లొ.
21 ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరిమ్లొసొచి రిసొ రెగిడిల్ లెకక్ ఉటట్
గెచిచ్ందె. గని, అయొయ్! ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరిమ్లొసొక కేన్
మానుస్ దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె గే,
జోమానుస్ జతి సిచచ్చి రిసొ జో నే జెరమ్ తిలె జోక చెంగిల్
తతిత్!” మెన సంగిలన్.

22యేసు, సిసుస్ల్ జా పసాక్ అనిన్మ్ కెరె తా, యేసు
పోడియొ దెరన “దయ కెరల్ది” మెలి రితి §దేముడు

* 14:1 14:1పూరుగ్ మ్ పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమి తా గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు, ఈంజ. ముకిక్మ్ క కిచొచ్
ఏద కెరులమెలె, ‘అమ్ చయూదుల్ క విడద్ల్ కెరు’మెనఐగుపు దేసిమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్చ తొలుస్ర్ జలమునుస్బోదల్ క దూతమారిల్స్ తెయూదుల్ చతొలుస్ర్
బోదల్ నేమొరి రితి పబుజోవయింక పిటట్య్ లిసి ఏద కెరుక. తెదొడి,పూరుగ్ మ్ చిజారాతి కేన్ గెరియూదుల్ తిల గే,జాగెర్ చదార్ బందల్ తెఅరిప్తుమ్జలొఏక్
మెండపిలల్చి లొఁయి దెరవుల, చి దూత దెకిలె, జా గెర్ చొతొలుస్ర్ బోదకమారె నాయ్. † 14:12 14:12యేసు కి ఈంజ పసాక్ పండుగు పొదిమానుస్ల్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ త అరిప్తుమ్ జా జోవయించి లొఁయి సుఁవ దెయెదె. ‡ 14:13 14:13మెలెయెరూసలేమ్ పటున్మ్. § 14:22 14:22 ‘దేముడు
అబొబ్సి’మెన కేన్ సుటుట్ రెగడ్ తిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రిసొ సంగితయ్.
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అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర, జా పోడియొమోడ, సిసుస్ల్ క
వంట దా, జోవయింక “తుమ్ ఈంజ కడన కా. అంచి
ఆఁగ్ క ఈంజ గురు జయెదె”మెన కెర, 23ఏక్ గినన్చి దాచ
రసుస్మ్ దెర, దేముడు అబొబ్స్ క అనెన్ ఉచర, సిసుస్ల్ క
దెతికయ్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జా గలస్ చి దాచ రసుస్మ్ వరస్
తెన్ పిల. 24తెదొడియేసు “ఈంజ రసుస్మ్ కిచొచ్చి గురు
మెలె,ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తిరిసొఅంచి
లొఁయి సూఁయి జంక అసెస్ మెన అంచి నొవి పమానుమ్.
25 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి సంగితసి మెలె, అబొబ్సి
జలొదేముడుచిరాజిమ్ తెఆఁవ్ నొవర్ పితె ఎద, ఇసిదాచ
రసుస్మ్ పియినాయ్”మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

బమమ్ జా అంక ములితెమెన సంగిలిసి
26 తెదొడి జేఁవ్ దేముడుక గనుమ్ గాయ కెర బార్ జా,

ఒలీవ మెటట్య్ ఉటట్ గెల. 27యేసు జోవయింక, “తుమ్
ఎతిక్జిన్ బమమ్ జా అంక ములితె. కిచొచ్క మెలె,
మెండల్ రకితొసొక ఆఁవ్ మొరయిందె, చి జోచ మెండల్

ఎతిక్జిన్ చెదురప్ జా గెచుచ్ల,
మెన దేముడు కోడుతె రెగడ్య్ లిసి నెరవెరుస్ప జంక అసెస్.
28 గని ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్ పిమమ్ట్ క, తుమ్ చి కంట
అగెగ్ గలిలయ పాంతుమ్ తె గెచిచ్ందె” మెన పమానుమ్
కెరల్న్.

29 యేసు ఇసి సంగితికయ్, పేతురు జోక “ఎతిక్జిన్
తుక ములిలెకి, ఆఁవ్ తుక ములి నాయ్” మెన సంగిలన్.
30 జలె యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
సంగితసిమెలె,ఆజిరాతిక, కుకుడొతివెవ్రినేవాఁసితెఅగెగ్,
‘జోక నేని’ మెన అంచి రిసొ తుయి తివెవ్రి సంగితె” మెన
సంగిలన్. 31 దసిస్ సంగిలే కి, పేతురు బమమ్ తెన్ “ఆఁవ్
తుచి తెన్ మొరుక అసెస్ మెలె కి, ఆఁవ్ తుక ‘నేని’ మెన
కెఁయయ్ఁక కి సంగి నాయ్” మెన పేతురు గటిట్ఙ సంగిలన్.
జేఁవ్ సిసుస్ల్ ఎతిక్జిన్ దసిస్ సంగిల.

గెతేస్మనే తోటతె
(మతత్ 26:36-46; లూకా 22:39-46)

32 ఒతత్ తెంతొ యేసు సిసుస్ల్ గెతేస్మనే మెంతి తోటతె
గెచచ్, జో “ఆఁవ్ ఒతత్ల్ తొ గెచచ్ పారద్న కెర జెతి ఎది ఎద
తుమ్ ఇనెన్ వెస తా” మెన జేఁవ్ సిసుస్ల్ క సంగ, 33 ఎకిక్
పేతురుక,యాకోబుక చియోహానుక పటిట్ కడన ఇదిల్దూరి
గెచచ్ తా, దుకుమ్ జా మెనుస్తె ఒగగ్ర్ బాద సేడుక దెరొల్ .
దసిస్ బాద సేడ, 34 “అంచి పెటిట్ తిలి దుకుమ్ క మొర
గెచుచ్క జయెదె. తుమ్ ఇనెన్ తెలివి తెన్ రకితె తా” మెన
సంగ, 35 సగుమ్ దూరి గెచచ్ కెర, సెరున్ సేడ, దేముడు
అబొబ్స్ క ఇసి మెన పారద్న కెరల్న్. “ఓ బ, తుక జంక
తిలెగిన, ఈంజ దుకుమ్ జతి గడియ నెంజిలె, జతి లెక
జలె అంక పిటట్వు”మెన అనెన్, 36 “ఓ బ, ఎతిక్ తుచి అతిత్

అసెస్. ఈంజ గినన్చి ఆఁవ్ నే పితి రితి అంక పిటట్వు. గని
అంచి ఇసుట్ మ్ పోని. తుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్” మెన
పారద్న కెర, 37 జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె ఉటట్ జా, జేఁవ్ నిజ అసిత్
మెన దెక కెర, పేతురుక, “ఓ సీమోను, తుయి నిజ అసిస్స్
గే? ఎకిక్ గడియ జవుస్ రకితె తంక నెతిరల్ది గే? 38 జెత
అలల్ర్ తె తుయిపాపుమ్ నే కెరి రితి జాగర తెన్తా,పారద్న
కెరెతా. ‘ఆతమ్ నిదానుమ్అసెస్’మెనఉచరనెల్కి,ఆఁగ్ క సెకి
నాయ్,” మెన పేతురుక యేసు సంగిలన్. 39అనెన్క్ సుటుట్
ఇదిల్ దూరి ఉటట్ గెచచ్ కెర,తొలితొపారద్న కెరల్ కొడొ, అనెన్క్
సుటుట్ పారద్న కెరొల్ .

40దసిస్పారద్న కెర,అనెన్ బులజా, జేఁవ్ సిసుస్ల్ గూన్ క
నెత కెర నిజఅసిత్ మెన దెకిలన్. దెకితికయ్, జేఁవ్లాజ్జా,
జోక కిచొచ్ సంగుక గే నేన గెల.

41అనెన్క్ సుటుట్ కియేసు దసిస్ గెచచ్ అనెన్జా,మొతుత్ మ్
తివెవ్రి జేఁవ్ నిజిలిసిదెక, “అపెప్కయ్సెలవ్ కడననే రకితె
నిజ అసుస్స్ గే? సాలు. ఈందె సమయుమ్ జా గెలి గే.
ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొపాపుమ్ కెరసచి అతిత్
దెరున్ సేడిందె. 42జొమమ్, గెచుచ్మ! ఓదె,అంక దెర దెతొసొ
పాసిజాఅసెస్”మెనజోవయింక సంగిలన్.

యూదాచి జనాబ్యేసుక దెరుక అయ్ లిసి
43 యేసు దసిస్ లటట్బెత్ తతికయ్, జోచ బారజిన్

సిసుస్ల్ తె అగెగ్ బెద తిలొ యూదా పాఁవ అయ్ లొ. వెలెల్ల
పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి అనెన్
వెలెల్లమానుస్ల్తెదయ్ లజనాబ్కి, కతుత్ లు డండల్దెరన,
యూదాతెన్ అయ్ ల.

44 జలె ఈంజ నే జతె అగెగ్, “కకక్ ఆఁవ్ చుంబిందె గే,
జొయియ్యేసు. జోకయ్ దెరన కో నే పిటట్య్ తి రితి చెంగిల్
రక కడన” మెనయేసుక దెర దెతొ యూదా జేఁవ్ జనాబ్ క
గురు సంగ తిలన్. 45 జో అయ్ లి బేగి, యేసుతె జా
కెర, “గురుబాబు” మెన సంగ చుంబితికయ్, 46జేఁవ్ బెద
అయ్ లసయేసుక దెరల్.

47 జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలొ ఎకిక్లొ కతిత్ కడన, ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక పెట జోచొ కంగొడ్ కండ గెలన్.
48తెదొడిజోక దెరల్సకయేసు, “ఆఁవ్ కిచొచ్గె చోరల్య్ గే, చి
తుమ్ కతుత్ లు డండల్ దెరన అంక దెరుక తుమ్ అయ్ లదు
గే? 49 ఆఁవ్ రోజుక తుమ్ చి తెన్ దేముడుచి గుడితె తా
బోదన కెరెల్ కి,జాపొదిఅంక దెరుస్ నాయ్. జలె, దేముడుచి
కొడొతె రెగిడిల్సి ఎతిక్ జరుగ్ జవుస్!” మెన సంగిలన్.
50 జలె, సిసుస్ల్ ఎతిక్జిన్ బమమ్ జా, జోక ముల దా ఉటట్
నిగిల.

51 జలె, పటిట్ బందన తిలొ ఏక్ ఉబెడొ యేసుచి పటిట్
గెతె తిలన్ యేసుక కడ నెత మానుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ జో
ఉబెడొక దెరల్. 52 గని, జో జా పటిట్ సేడవ దా డుమ్ డొయ్
ఉటట్ నిగిలన్.
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ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమొకెమ్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి

53 *యేసుక ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె కడ నిల. ఒతత్
కడ నెతికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స, వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ ఒతత్ బెర తిల.
54 పేతురు, జలె, దూరి దూరి తా యేసుచి పటిట్ జా జా,
జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి వీదె పెస, ఆగితె తపితి రిసొ
జమానుల్ తెన్ వెస తిలొ.

55 వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్లొ సబ కెరస ఎతిక్జిన్
యేసుక మార గెలుక మెన జోక నేరిమ్ వయడిత్ సాచిక
చజితె తిల, గని సరి జతి సాచి దొరుక్ జయె నాయ్.
56మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జోచి ఉపిప్రి అబదుద్ మ్ సాచి సంగిలే
కి కచి, కచి సాచి ఎకిక్ రితి జయె నాయ్. 57-58 తెదొడి,
సగుమ్ జిన్ టీఁవొ జా, “మానుస్ బందిలి ఈంజ దేముడుచి
గుడి సేడవ కెర తిరత్ కయ్ మానుస్ నే బందిలి ఏక్
దేముడుచి గుడి బందిందె, మెన ఈంజొ సంగిలిసి
సూనల్మ్” మెన అబదుద్ మ్ సంగిల. 59 గని జేఁవ్ సంగిలి
సాచి కి సరిగా బెదెనాయ్.

60 తెదొడి, ఒతత్ తిల మానుస్ల్ చి నెడ్ మె ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి టీఁవొ జా కెర, యేసుక “ఈంజేఁవ్ సంగితిస్ క కిచొచ్
జబాబ్ దెంక నెతిరిస్ గే? ఈంజేఁవ్ తుక కిచొచ్ నేరిమ్
వయడత్తి?” మెనపుసిలన్. 61 గనియేసు తుకెల్ తా, కిచొచ్
జబాబ్ కి సంగె నాయ్. యేసు తుకెల్ తతికయ్, ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి జోక అనెన్ “పరలోకుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు
పబుచొ పుతుత్ స్ జలొ కీసుత్ తూయి గే?” మెన యేసుక
పుసితికయ్, 62 జో “అఁవివ్. అనెన్, ఆకర్ క, ఎతిక్ సెకి
అదికారుమ్ తిలొసొచి ఉజెతొ పకక్య్ ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ వెస తతిసి కి, ఆగాసుమ్ చ మబుబ్ల్
తెన్ ఆఁవ్ పరలోకుమ్ తెంతొ అనెన్ ఉత జెతిసి కి తుమ్
దెకితె”మెన సంగిలన్.

63ఇసిసంగితికయ్,జోఎతిక్కవెలొల్ పూజరికోపుమ్జా,
జోగలనిల్ దిగిల్సొకక్ చిరన గెల కెర, “అనెన్సాచిసంగితస
అమ్ క అకక్ర్ నాయ్. 64 దేముడుక ఆఁవ్ సమమ్ందుమ్
జతసి మెన ఈంజొ సంగ పబుచి విలువ కడ వెలిల్ పాపుమ్
కెరిసి తుమ్ ఎతిక్జిన్ సొంత సూనల్దు, తుమ్ కిచొచ్ తీరుప్
సంగితె?” మెన సబ కెరసక పుసితికయ్, “మొరి సిచచ్చి
తపుప్ కెర అసెస్” మెన జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తీరుప్ సంగిల.
65తెదొడి జోవయింతె సగుమ్ జిన్యేసుక తుంకుర్ క దెర,
నిసాక్రుమ్ కెరల్. అనెన్, జోచిమొకెమ్ పాలుమ్ డంక దా జోక
పెట, “తుక కో పెటల్ గే,తుయ్కీసుత్ గే సంగు!” మెనకొంకడల్.
అనెన్, జమానుల్ జోక ఎతిత్వాట్ దెబబ్ల్ పెట గెల.

“జోక నేని”మెనయేసుచి రిసొ పేతురు సంగిలిసి
(మతత్ 26:69-75; లూకా 22:56-62; యోహా

18:15-18,25-27)
66 పేతురు ఎటొట్ తొ వీదె తతికయ్, జో ఎతిక్క వెలొల్

పూజరితెచి తేర్ బోద గొతిత్ సుది ఎకిక్ల్ జా కెర, 67 పేతురు
ఆగితె తపిత్ తిలిసి దెక కెర, “తుయి కి నజరేతు గఁవివ్చొ
యేసు తెన్ తిలది, గెద” మెలి. 68 ఇసి మెన సంగితికయ్,
“నాయ్, గెద. తుయి సంగితిసి కిచొచ్ గే, ఆఁవ్ నేని. అంక
అరుద్ మ్ జయె నాయ్” మెన సంగ, జా వీదెచి ఒతత్ల్ తొచి
గుముమ్మె ఉటట్ గెలన్. 69 గని జా గొతిమానుస్ జోక ఒతత్
అనెన్ దెక, “ఈంజొ కి జోచ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ” మెన ఒతత్
టీఁవొ జల సుదల్ క సంగితికయ్, 70 పేతురు అనెన్, “ఆఁవ్
నెంజి”మెన సంగిలన్. అనెన్ గడియ గెతికయ్, ఒతత్ తిలస
పేతురుక దెక, “తుయి, నిజుమి జోతె తిలొసొ. తుయి
కి గలిలయ పాంతుమ్ తెచొ మానుస్ గెద?” మెన సంగిల.
71జాకయ్ పేతురు, “తుమ్ సంగిలొమానుస్క ఆఁవ్ నేని”
మెన సాపెన గల కెరన ఒటుట్ గలనుక దెరికయ్, 72 బేగి
కుకుడొ వాఁసిలన్. జలె ఇనెన్తెన్ దొవెవ్ర్ జలి, చి “కుకుడొ
తివెవ్రి నే వాఁసితె అగెగ్, తుయి అంక ‘నేని’ మెన తివెవ్రి
సంగితె” మెన యేసు అగెగ్ సంగిలిసి ఏదసట్ కెర, పేతురు
ఎదివాట్ దుకుమ్జా ఏడ గెలన్.

15
పిలాతుయేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 27:1-2,11-14; లూకా 23:1-5; యోహా

18:28-38)
1రాత్ పయితికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ , వెలెల్ల మానుస్ల్,

మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, వెలిల్ సబ కెర
సుదల్ ఎతిక్జిన్ బెద వెస, యేసుక కిచొచ్ కెరుక గే ఉచర,
జోక బంద కడన, *అదికారి జలొ పిలాతుమెలొసొతెసొరప్
దిల.

2పిలాతుయేసుక దెక, “తుయి గేయూదుల్ చొరానొ?”
మెన పుసిలన్, చి యేసు “తుయి సంగిలి రితి” మెన
జబాబ్ దిలన్.

3 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ యేసుక ఒగగ్ర్ నేరిమ్ లు
వయడిత్కయ్, 4 పిలాతు మెలొ జో అదికారి జోక అనెన్,
“తుయి జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దెసి నాయ్ గే? ఈందె,
తుక కెతిత్ నేరిమ్ లు వయడత్తి గే సూను”, మెన సంగిలన్.
5 గని యేసు అనెన్ కిచొచ్ జబాబ్ దిలొ నాయ్, చి రిసొ
పిలాతు ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జలొ.

6 జలె, జా పండుగు పొది, పెజల్ కోర్ ప జలొ కేన్
జలెకు జేలి జలొసొక ముల దెంక పిలాతుక అలవాట్ జా
అసెస్. 7 జలె, పబుతుమ్ క విరోదుమ్ జా అదికారుల్ క
వితేకుమ్ కెర అతయ్ కెరల్ మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ జా పొది

* 14:53 14:53 ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’మెలె, వెలెల్లపూజరుల్ మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్లొముకిక్మ్ చొపూజరి జయెదె. తెదొడి కయపమెలొసొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి

జా తిలొ. * 15:1 15:1 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్జా దేసిమ్ ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె తతికయ్,జారోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చినావ్ తెనిన్ పిలాతు
అదికారి జా అసెస్.
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జేల్ తె తిల. జోవయింతె బరబబ్ మెలొ ఎకిక్లొ తిలొ.
8 జలె, ఒతత్ తిల జనాబ్ పిలాతుచి పాసి బెర జా కెర,
“తుయిఈంజ పండుగ్ క అలవాట్ జలి రితి అమ్ క కెరు!”
మెన బలవంతుమ్ కెరల్. 9జాకయ్ జో పిలాతు జోవయింక
“తుమ్ యూదుల్ క †రానొ జలొసొక తుమ్ క ఆఁవ్ ముల
దెంక తుమ్ చి ఆస గే?” మెన పుసిలన్. 10 కిచొచ్క మెలె,
ఎకిక్ గోసకయ్ వెలెల్ల పూజరుల్ యేసుక జో తెన్ ఆన అసిత్
మెన జోజానె.

11గని, “ ‘యేసుకపోని. బరబబ్కములు!’ మెనసంగ”
మెనవెలెల్లపూజరుల్ జేఁవ్ బెర తిల జనాబ్ క సికయ్ తెతిల.

12 తెదొడి పిలాతు జేఁవ్ క అనెన్, “దసిస్ జలె, తుమ్
యూదుల్ చొ రానొ మెలొసొక ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెన
పుసిలన్, 13చిజేఁవ్జనాబ్ “జోకసిలువతెగలమొరిసిచచ్
కెరు!” మెనఒరిస్ల. 14జేఁవ్ ఇసి జతికయ్, పిలాతు అనెన్,
“కిచొచ్క? కిచొచ్ నేరిమ్ కెర అసెస్?” మెన పుసిలన్. గని
జేఁవ్,అగెగ్చి కంటఒగగ్ర్ విసుస్మ్తెన్ “సిలువతెగలమొరి
సిచచ్ కెరు!” మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలిల. 15జాకయ్పిలాతు,
పెజల్ క ముదొద్ కెరుక మెన, జేఁవ్ సంగిలొ బరబబ్క ముల
కెర,యేసుకకొరడ్ల్తెన్పెటవడ, ‘జోకసిలువతెగలుత్ ,జలె’
మెనసొరప్ దిలన్.

జమానుల్ యేసుక కొంకడిల్సి
16 తెదొడి అదికారితెచ జమానుల్ సుదల్ యేసుక

‘పేతోరియమ్’ మెంతి అదికారి గేర్ చి తెడిచి గదితె కడ నా
కెర, సయ్ నుయ్మ్ ఎతిక్జిన్ క ఒతత్ బుకారా కెర, 17 ‡ఊద
రంగుచొ ఏక్ పాలుమ్ జోక గల దా, కంటక ఏక్ కిరీటుమ్
గంచ కెర, జోచి బోడితె గల దా కెర, 18యూదుల్ చొ రానొ,
తుక జెయియ్, జెయియ్! మెన కొంకడ కొంకడ జొకర, 19 ఏక్
డండొతెన్జోకబోడిపెట,జోకతుంక కెర, సెరున్ సేడజొకర
కొంకడల్. 20 దసిస్ దూసుప కెరిల్ పిమమ్ట్, జోక గల తిలి ఊద
రంగుచొ పాలుమ్ కడ గెల కెర, జోచొ సొంత పాలుమ్ జోక
అనెన్ గల కెర,జోక సిలువతె గలుక మెన కడ నిల.

యేసుక సిలువతె టీఁవడమారిల్సి
(మతత్ 27:32-44; లూకా 23:26-39; యోహా

19:17-19)
21 వటెట్ గెతె తతికయ్, కురేనియు దేసిమ్ చొ సీమోను

మెలొ ఎకిక్లొ పాసిచి బయిలె తెంతొ జా, ఒతత్ పాఁవిలన్.
జో,అలెకస్ందు రూపుమెలదొగులకఅబొబ్సిజయెదె. జలె,
జోకయ్ “యేసుచి సిలువ తుయి వయు” మెన జమానుల్
సుదల్ బలవంతుమ్ కెరల్.

22 జలె, యేసుక గొలొగ్ తా మెలి మెటట్య్ కడ నిల.
‘గొలొగ్ తా’ మెలె, ‘గిడిగ్ పోలికచి టాన్’. జలె, జోక ఒతత్
కడ నా కెర, 23 నొపిప్ తొకిక్ కెరి ఓసుత్ బెదయ్ లి దాచ
రసుస్మ్ యేసుక సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ “పి” మెన దిలెకి,
పియె నాయ్. 24 తెదొడ్ జోక ఏక్ §సిలువతె గల టీఁవడ
సిలువకబుఁయెయ్రోవకెర, “జోచపాలల్వంటనుమ”మెన
చీటి గల వంటనల్.

25 జోక సిలువతె గలిలి సమయుమ్ కెదిద్ జలి మెలె,
పెందలె నొవువ్ గంటల్ జలి. 26 “*యూదుల్ చొ రానొ,
ఈంజొ” మెన జోచి నేరిమ్ రెగిడిల్ దారిచ్గండ యేసుచి
బోడిచి ఉపిప్రి సిలువతె ఒడొవ దిల. 27 అనెన్, ఉజెతొ
పకక్ ఎకిక్లొక, డెబి పకక్ ఎకిక్లొక, దొగుల చోరుల్ క ఎకెక్క్
సిలువల్ తె గలిల. 28 †జేఁవ్ తెన్ దేముడు పూరుగ్ మ్
రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జో పాపుమ్ నెంజిలొసొ జలెకి, నేరిమ్ వయడ, జోక

‘పాపుమ్ కెరొల్సొ’ మెన పాపుమ్ కెరల్స తెన్ బెదవ
సిచచ్ కెరల్.”

సిలువతె తతికయ్జోకమానుస్ల్ కొంకడిల్సి
29 జా వాట్ గెతె తిల మానుస్ల్ యేసుక ఆఁస, ఆఁస

బోడిదునొన్వ, “దేవులుమ్సేడవతిరత్ కఅనెన్ బందితొసొ,
తుయి. 30జలె, తుక తూయి రచిచ్ంచుప కెరన,జాసిలువ
తెంతొ ఉతు!” మెనజోక కొంకడ దూసుప కెరల్.

31 దసిస్, వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స తెన్ బెద జా, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఆఁస,
ఆఁస “ఈంజొ వేర సుదల్ క రచిచ్ంచుప కెరల్న్, గని జోక
జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక నెతె. 32 ఆమ్ దెక నంప కెరి
రిసొ, ఈంజొ కీసుత్ , ఇసాయేలు పెజల్ చొ రానొ జలె, సిలువ
తెంతొ ఉత జెవుసు!” మెనయేసుక దూసుప కెరల్.
జో తెన్ బెదవ సిలువల్ తె గలిల దొగుల చోరుల్ కి జోక

దూసుప కెరల్.
యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56; లూకా 23:44-49; యోహా

19:28-30)
33బార గంటల్ మెదెద్న్ జలి తెంతొ, మొదొల్ కెర తినిన్

గంటల్ ఎద జా ఒండి దేసిమి అందర్ డంక తిలి. 34 జలె,
తినిన్ గంటల్ క యేసు, “ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకానీ”
మెన అరమయ్బాస తెన్ “అంచొ దేముడు పబు, అంచొ
దేముడు పబు, అంక కిచొచ్క ఆతు ముల దా అసిస్సి?”
మెన గటిట్ఙ ఒరస్ దిలన్. 35 జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా

† 15:9 15:9యేసుక ‘యూదుల్ చొ రానొ’ మెన సంగిలె, వెలెల్ల పూజరుల్ కోపుమ్ జవుల మెన జోవయింక కొంకడిత్ రిసొ దసిస్ మెలన్. ‡ 15:17 15:17
ఎరన చి నీలిమ్ రంగుల్ బెదయ్ లె, ఊద రంగు జయెదె. § 15:24 15:24 ‘సిలువ’ కీసి తయెదె మెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డండల్
బెదవుల. సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర,జోచఅతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ, అతొత్చటొట్ తెమేకుల్ పెట సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర దసేస్ ములుల. జో
సిచచ్ జతొసొ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్,జా. * 15:26 15:26 రోమ్ దేసిమ్ చినావ్ తెన్ ఏలుప కెరొల్ పిలాతు ఈంజ
దార్ గండ రెగడ్ తిలన్; యూదుల్ క కొంకడిత్ రితి. యోహాను 19:19. † 15:28 15:28 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 28 నంబర్ చి
కోడు తయెనాయ్.



మారుక్ 15:36 72 మారుక్ 16:10

తిలసతె సగుమ్ జిన్ జా కోడు సూన కెర, “ఆదె, ఏలీయా
పూరుగ్ మ్ చొక బుకారయ్, కిచొచ్గె” మెల. 36 జోవయింతె
ఎకిక్లొ నిగ గెచచ్, బూంజు రితి తిలి ఏక్ వసుత్ వ వెంట,
అమ్ డి దాచ రసుస్మ్ తె బుడడ్వ కెర, ఏక్ రివవ్తె బంద,
చాంప కెర,జోక “పి”మెనదా, “అలెల్, ఇనెన్క సిలువ తెంతొ
ఉతవుక మెన ఏలీయాతోడ్ జా ఉత జెయెదె గే, నాయ్ గే
దెకుమ!” మెన కొంకడల్న్. 37 జలె, యేసు గటిట్ఙ కేక్ గల
దా,పానుమ్ముల దిలన్.

38మొరగెలి గడియయ్, దేముడుచి గుడితె ఒడొవతిలి
‡తెర,ఉపిప్ర్తెంతొఎటొట్ ఎదచిరిజాదొనిన్ గండల్జాగెలి.
39 తెదొడి, యేసుక మొకెమ్ రక తిలొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ యేసుక మొర గెలొ మెన దెక కెర, “నిజుమి, ఈంజొ
మానుస్ దేముడుచొ పుతుత్ సి జా తిలొ”మెన సంగిలన్.

40 యేసు మొరిల్ పొది, సగుమ్ జిన్ తేర్ బోదల్ దూరి
తెంతొ దెకితె తిల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ కొనస్ మెలె,
మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ మెలి ఎకిల్, దకిలొ జలొ
యాకోబు అనెన్ యోసే మెల ఉబెడల్ చి §మరియ మెలి
అయయ్సి, పడొత్ సలోమే మెలి ఎకిల్ తిల. 41 యేసు తిలి
పాంతుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, ఈంజేఁవ్ తీగల్ జోవయించి
పటిట్ గెచచ్ సవెచన కెరె తిల. యేసు యెరూసలేమ్ తె ఉటట్
అయ్ లి పొది అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ తేర్ బోదల్ కి జా తిల. జో
మొరిల్ పొది, జేఁవ్ కి సిలువ తిలిస్ తె రకితె తిల.

యేసుచి పీనుమ్ వెంట గెలిసి
(మతత్ 27:57-61; లూకా 23:50-56; యోహా

19:38-42)
42 యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి జయెదె,

జలె జా దీసి సెలవ్ కడనిల్ దీస్ క అగెగ్చి దీసి. 43 జలె
సాంజ్ జలిపొది,యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె బెదితొ ‘చెంగిలొ
మానుస్’ మెన ఎతిక్జిన్ జాన్ తొ, అరిమతయ్ గఁవివ్చొ
యోసేపు, దయిరిమ్ కెరన, పిలాతుతె గెచచ్, “యేసుచి
పీనుమ్ జోక దా” మెన వెంట గెలిత్ రిసొ నఙిలొ. జో
యోసేపు, ‘దేముడుచిరాజిమ్ఈంజలోకుమ్ తెఏలుప కెరి
కాలుమ్ కెఁయఁక జెయెదె.’ మెన, నిదానుమ్ తెన్ రకితె
తిలొ.

44 జలె, పిలాతు “జో తెదిద్ బేగి మొర గెలన్ గె?” మెన
అనామ్నుమ్ జా, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క బుకారా,
“నిజుమిజోతెదిద్ బేగిమొరగెచచ్అసెస్ గే?” మెనపుసిలన్.
45 “నిజుమి మొర గెచచ్ అసెస్” మెన జో పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ చి అతిత్ సూన, యోసేపు పీనుమ్ వెంట
గెలుకమెనపిలాతు సెలవ్దిలన్. 46జాకయ్,జోవిలువచి
బటట్ ఆన, యేసుచి పీనుమ్ సిలువ తెంతొ ఉతవ దా, జో

పాలుమ్ పంగవ దా, రంగిన్ పతుత్ ర్ డొలిమ్ కెరయ్ లి బొరొచి
మెసుస్న్ తె ఎంగడ్వ దా, జాబొరొచి గుముమ్మె వెలొల్ పతుత్ రు
ఒసక్వ కెర డంకిలన్. 47 కేనె ఎంగడ్వ దా వెంట గల గే,
మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ మెలిసి కి, యోసేమెలొసొచి
*మరియమెలి అయయ్సి కి దెకిల.

16
యేసు జీవ్జా ఉటట్ అసెస్
(మతత్ 28:1-8; లూకా 24:1-12;యోహా 20:1-10)

1 సెలవ్ కడనిల్ దీసి కేడ గెలి రాతి, మగద్లేనే పటున్మ్ చి
మరియ, యాకోబుచి అయయ్సి మరియ, సలోమే తెన్,
యేసుక గాంసుక మెన, చెంగిల్ వాసెన తేల్ గెననల్, చి 2జా
*అయ్ తర్ దీసి ఒగగ్ర్ పెందలె ఉటట్ , బార్ జా, పొదుద్ బార్
జలిసమయుమిజామెసెన్పాఁవ, 3“మెసెన్డంపిలొపతుత్ ర్
అమ్ చి రిసొ కో ఒసక్వ దెవుల గె?” మెన ఎకిల్ తెన్ ఎకిల్
†లటట్బెత్ తిల. 4ఇసిలటట్బలటట్బ,ఉపిప్రిదెక,పతుత్ రు ఒసక్
జా అసెస్ మెన దెకిల. జో పతుత్ ర్ ఒగగ్ర్ వెలొల్ చొ.

5 తెదొడి, మెసెన్ గెచచ్ పెస, కిచొచ్ దెకిల మెలె, జా మెసెన్
తెడిచి ఉజెతొ పకక్, చొకిక్ల పాలల్ గలన తిలొ ఉబెడొ
రితొ దేముడుచి దూత వెస అసెస్. జోక దెక, ఆచారిమ్ జా
పంబ జల. 6 జేఁవ్ ఇసి జతికయ్, జో దేముడుచి దూత
జోవయింక “పంబ జా నాయ్. సిలువతె గల మొర తిలొ
నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుక తుమ్ చజితసు. జో జీవ్ జా
ఉటట్ అసెస్. జోఇనెన్ నాయ్. ఈందెజోక ఎంగడ్వ తిలిటాన్ క
అంకి గల.” 7 అనెన్, సిసుస్ల్ క, పేతురుక “తుమ్ చి కంట
అగెగ్తొ, యేసు గలిలయతె ఉటట్ గెతయ్. తుమ్ క జో అగెగ్
సంగిలి రితి,జోక ఒతత్ దెకితె మెన తుమ్ గెచచ్ సంగ”మెన
దూత సంగిలన్. 8జేఁవ్ తేర్ బోదల్ బమమ్ తెన్మెసెన్ తెంతొ
బార్జా, సిసుస్ల్ క జా కబుర్ సంగుక ఉటట్ నిగ గెల. గటిట్ఙ
ఆచారిమ్జా,అదుద్ ర్జాగెచచ్తిల,చిబియఁ కెర,సిసుస్ల్ క
పిటట్వ, కకక్ కి కిచొచ్ సంగితి నాయ్.

మగద్ల పటున్మ్ చిమరియకయేసు డీసిలిసి
9యేసు ‡అయ్ తర్ దీసి జీవ్ జా ఉటట్ , జా దీసి పెందలె

మగద్ల పటున్మ్ చి మరియక తొలితొ డీసిలన్. ఒగగ్ర్ అగెగ్,
జాచిక దెరల్ బూతల్ కయేసు ఉదడ గెలతిలన్. జాతేర్ బోద
ఈంజయి. 10జలె,యేసుజాక డీసిత్కయ్,జాజోతెన్ బులెత్
తిల సిసుస్ల్ జివివ్ అసెస్ మెన నేన కెర దుకుమ్ జా ఏడెత్
అసిత్, మెనజాజాన కెర, జామానుస్ జోవయింతె గెచచ్ కెర,
“జీవ్జాఅసెస్. ఆఁవ్సొంతదెకఅసిస్”మెనసాచిసంగిలి.

‡ 15:38 15:38 ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరి తెర, ఈంజ. § 15:40 15:40 ఈంజ మరియ
యేసుచి అయయ్సి జయెదె; మారుక్ 6:3. * 15:47 15:47ఈంజమరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె; మారుక్ 6:3. * 16:2 16:2 సతుత్ పొదుల్ తె
అగేచి దీసి † 16:3 16:3 ఎకిక్ల్ తెన్ ఎకిక్ల్ ‡ 16:9 16:9 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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11గనిజో జీవ్ జలిసిజా దెకిలిసి సూనెల్ కి, తెదొడి నంప కెరి
నాయ్.

12 ఒతత్ తెంతొ, బయిలుచి వటెట్ దొగుల సిసుస్ల్ ఇండ
గెతె తతికయ్, యేసు, జోచి పోలిక ఇదిల్ వేర మారుస్ప
జా తా, జోవయింక డీసిలన్. 13తెదొడి జేఁవ్ దొగుల అనెన్
బుల గెచచ్,అనెన్ సిసుస్ల్ క సంగిల. గని జేఁవ్ అనెన్ సిసుస్ల్
తెదొడి నంప కెరి నాయ్.
ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు డీసిలిసి
(మతత్ 28:16-20; లూకా 24:36-49; యోహా

20:19-23;బారి కమొమ్ 1:6-8)
14జాచి పిమమ్ట్, ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ అనిన్మ్ కంక వెస

తిలి పొది, యేసు జోవయింక డీసిలన్, చి గోల కెరల్న్. జో
జీవ్ జలి పిమమ్ట్ జోక దెక తిలస, జోక సాచి సంగ తిలె కి,
జేఁవ్ రాడ్ జీవ్ తెన్ తిలి రితి అనామ్నుమ్ జా నంప నే కెరిల్
రిసొ గోల కెరల్న్.

15 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క, “తుమ్ దేసిమ్ లు ఎతిక్తె
గెచచ్,లోకుమ్ చ ఎతిక్క అంచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ బోదన
కెర. 16 కో నంపజఁయి గెచుచ్లచి బాపిత్సుమ్ నఙనుల గే,
జేఁవ్ రచిచ్ంచుప జవుల. గని కో నంప నే జవుల గే, మొర
గెలె, సిచచ్తె గెచుచ్ల.

17 “అంక నంపజతస తెన్ అంచి అదికారుమ్ అసెస్
మెన కీస గురులు తయెదెమెలె,అంచినావ్ తెన్ బూతల్ క
ఉదడ గెలుల, జేఁవ్ అగెగ్ నే సికిల బాసల్ తెన్ లటట్బుల,
18 అయివొక ఉకల్ దెరెల్ జవుస్, మొరిసి పిలెల్ జవుస్,
జోవయింక పమాదుమ్ జయెనాయ్. అనెన్, జొరొజ్ జబుబ్ల్
తెన్ తిలమానుస్ల్ క అంచి నావ్ తెన్ బోడి చడిలె, చెంగిల్
జవుల.”

19 పబు జలొ యేసు, జలె, సిసుస్ల్ తెన్ లటట్బ బోదన
కెర కేడయ్ లి ఇదిల్ పడొత్ , జోవయించి మొకెమ్ ఆగాసుమ్ తె
వెగ, పరలోకుమ్ తె దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్య్
వెసిలన్.

20అనెన్, జో సంగిలి రితి, సిసుస్ల్ కేనె ఒతత్ గెచచ్ బోదన
కెరె తతికయ్, పబు జోవయింక తోడ్ తా జేఁవ్ సిసుస్ల్ చి
అతిత్ వెలొల్ కమొ కెరవ కెరవ, జేఁవ్ సంగిలి చి సతిత్మ్ క రుజుజ్
దెకయ్ లన్§.

§ 16:20 16:20మారుక్చి అతిత్ రెగిడిల్ ఈంజ పుసత్కుమ్ తె, ఈంజ అదయ్యిమ్ చి నొవువ్ నంబర్ తెంతొచ కొడొ ముల, ఆకర్ చి కోడు కొటు జవుస్ మెలి రితి
ఇదిలిసి కోడు కెఁయఁగె గలిల. గని దూతల్ చి అతిత్ సంగిలి కబుర్ ఎతిక్ పేతురుక చి జోవయింతెన్ తిల సిసుస్ల్ క జేఁవ్ తేర్ బోదల్ సంగిల. ఒతత్ తెంతొ, సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ యేసు జేఁవ్ సిసుస్ల్ క చెతత్ర్ దికుక్ల్ తె తెదవ దిలన్. యేసు తెన్ రచచ్న వాట్ దొరుక్ జలి, చి పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెద కెఁయఁక
తెఁయఁక ఒతత్ చెంగిల్ తంక జయెదె చి సుబుమ్ కబుర్, గెద. జా సుబుమ్ కబుర్ పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ తెన్ అసెస్. కోపాడ్ కెరుక నెతిరి. తెదిద్లి.
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లూకా సుబుమ్ కబుర్
లూకా రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

1యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లిసి, జో ఇనెన్ తిలి
పొది అమ్ చితె ఎతిక్ జరుగ్ కెరల్ కమొ ఎతిక్ మొదొల్ తెంతొ
*సగుమ్ జిన్, సొంత దెక సాచుల్ జా, జా ఎతిక్చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త సేవ కెరస జల. 2 జలె, జో
యేసుకీసుత్ అయ్ లిసి తెన్ †నెరవెరుస్ప జలిసి ఎతిక్చి రిసొ
జేఁవ్ సాచుల్ అమ్ క జాన కెర అసిత్, అమ్ చి అతిత్ జా
సుబుమ్ కబుర్దాఅసిత్,చియేసు తెన్ జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి
మతెత్లితెచ బెదవ ఒగగ్ర్ జిన్ రెగడ్ అసిత్. 3-4 జలె, ఓ వెలొల్
దెయొపిలా, ఈంజ ఎతిక్ సూన ఆఁవ్ సరిగా పరిచచ్ కెర
అసిస్,చితుక ‘జోసూనిల్స్ చిరిసొసతిత్మ్చినుస్’మెనయ్,
తుచి రిసొ ఈంజ ఎతిక్ వరస్ తెన్ ఆఁవ్ రెగుడుక అంక
చెంగిల్ డీసత్య్, చి ఇనెన్ రెగిడ్తసి.

కీసుత్ రిసొసాటప్ కెరొయోహాను జెరెమ్దె
5 హేరోదు రానొ ‡ యూదుల్ చి ఒండి దేసిమి ఏలుప

కెరె తిలి పొది, §దేముడుచి గుడితె జోచి సేవ కెరొ పూజరి
జలొ జెకరాయ్ మెలొ ఎకిక్లొ తిలన్. పూజరుల్ తెచొ అబీయా
పూరుగ్ మ్ చొచి *తెగచొ జో. జోచి తేరిస్, †అహరోను
పూరుగ్ మ్ చొ జలొ యూదుల్ చొ తొలితొచొ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిచి సెకుమ్ తెచి తేర్ బోద జా తిలి. జాచి నావ్
ఎలీసబెతు. 6జేఁవ్ దొగుతెర దేముడుచి కోడు తెన్ సతిత్మ్
ఇండితెతిల. నేపిటట్య్ తెనెంతెదేముడు దిలఆగన్ల్ఎతిక్
తెన్ నాయిమ్ ఇండితె తిల. 7 గని ఎలీసబెతు గొడుడ్ జా
తిలి రిసొ జోవయింక బోదల్ నాయ్. జేఁవ్ ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్
వయసుచమంతొమంతిరి జా తిల.

8జెకరాయ్ తిలితెగచపూజరుల్ దేముడుచి గుడితెసేవ కెరి
కాలుమ్ జా తిలి, చి జెకరాయ్ దేముడుచి జా సేవ కెరె తిలి
పొది, 9 దేముడుచ పూజరుల్ తె కీసి కెరతి గే, దసిస్ జొయియ్
జోపబు జలొ దేముడుచి గుడితెచి దూపుమ్డయుకమెన
చీటుల్ గల్ క జోచి నావ్ ‡సేడిల్. 10 దూపుమ్ డయిలి పొది
పెజల్ ఒండిజీన్ దేముడుచి గుడిచి కోటచి తెడి బయిలె
పారద్న కెరె తిల.

11తెదొడి దేముడు పబుచొ దూత ఎకిక్లొ జా దూపుమ్
డయితి టాన్ చి ఉజెతొ పకక్ టీఁవ డీసిలన్. 12 జెకరాయ్
జో దూతక దెక కెర బేగి బమమ్ జా బియఁ గెలన్, 13 గని
దూత జోక, “జెకరాయ్, తుయి బి నాయ్. తుయి కెరిల్ పారద్న
దేముడు సూనఅసెస్. చితేరిద్ ఎలీసబెతు తుకపుతుత్ పాయ
దెయెదె. జోక ‘యోహాను’మెననావ్ తిసెత్.
14 జో బోద జెరిమ్లె తుయి సరద్సంతోసుమ్ జసెత్. అనెన్

ఒగగ్ర్ జిన్ కి జా సరద్ జవుల.
15పడొత్ , పబుచికామ్కెరసతెజోక ‘వెలొల్ ’మెనపబు దెకెదె.

అంబడిల్ దాచ రసుస్మ్ కి, కిచొచ్ మచిచ్తి సూరు కి
జో పియెనాయ్. చిజో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జోచి పెటిట్ బెర తయెదె; అయయ్స్ చి పెటిట్ జో తిలి మొదొల్

తెంతొ కి.
16 పబు జలొ జో జోక దేముడుక జేఁవ్ అనెన్ సతిత్మ్ కెరుక

దెరి రితి
జో యోహాను ఒగగ్ర్ జిన్ ఇసాయేలుల్ క దేముడుచి పకక్

పసల్యెదె, 17 చి ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొక తిలి
ఆతమ్సెకి,

పబుచ కబురుల్ సంగితి ఆతమ్సెకి, యోహానుచి పెటిట్ తయెదె
చి, పబుచి పురె జో గెచెచ్దె.

పురె గెచచ్
అబబ్దింసి జోవయించబోదల్ క అనెన్ చెంగిల్ దెకిత్ రితి
జోవయింక పసులవెదె, అనెన్
బుదిద్ సుదల్ చి గాయ్నుమ్ జేఁవ్ సూన్ తి రితి
దేముడుచి నీతి కోడు తెన్
అగెగ్ నెసిలసక పసులవ దెయెదె.
కిచొచ్కమెలె, పబుచి సేవ జేఁవ్ కెరి రితిమానుస్ల్ క తెయార్

కెరి రిసొయి”
మెన దూత జెకరాయ్క సంగిలన్.

18 గని, “ఈంజ కోడుచి సతిత్మ్ క అంక కిచొచ్ రుజుజ్ ?
ఆఁవ్ మంతొ మానుస్, చి అంచి తెరిన్ ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ చి
మంతిరి” మెన జెకరాయ్ అనామ్నుమ్ సంగిలన్. 19 దూత
జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుచి పురెతొ టీఁవ్ తొ జోచి సేవ కెరొసొ ఆఁవ్. అంచి
నావ్ గబియేలు. తుకఈంజ కోడు ఆఁవ్ సంగుకమెన,తుక
ఈంజసరద్చి కబుర్ఆనుకమెన,దేముడుఅంకతెదయ్ లొ.
20 ఈందె, సూను, ఆఁవ్ సంగిల కొడొ తుయి నంప కెరల్ది
నాయ్ చి రిసొ, జా ఎతిక్ జరుగ్ జతి ఎద తుయి గులొల్ జా

* 1:1 1:1జోచబారజిన్ బారికుల్ చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్. † 1:2 1:2 ‘నెరవెరుస్ప జలిసి’ మెలి కోడు కిచొచ్క ఒతత్ అసెస్ మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొ ‘దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ క తుమ్ తె తెదయిందె, ఇసి దసిస్ కెరెదె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగ తిలన్, చి దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ తిలన్, చి
యేసు అయ్ లిసి, బులిలిసి, మొరిల్సి, అనెన్ జిలిసి చి పరలోకుమ్ తె అనెన్ వెగ గెలిసి తెన్ జా ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జలి. ‡ 1:5 1:5నెంజిలె ‘ఒండియూదయ

దేసిమి’మెనుక జయెదె,రోమ్దేసిమ్ చిపబుతుమ్ చినావ్తెన్జోహేరోదు ఏలుప కెరె తిలన్. 4:44చిఎటొట్ చి కోడు దెక. § 1:5 1:5ఎతిక్అదికారుమ్తిలొ
దేముడుక ఈంజ లోకుమ్ తె ఎకిక్ దేముడుచి గుడి తయెదె. కేనె మెలె; యెరూసలేమ్ తె, యూదుల్ చి వెలిల్ పటున్మ్ తె. యెరూసలేమ్యూదయ పదేసిమి తిలి.
* 1:5 1:5పూరుగ్ మ్జాఅలవాట్ దిలి తెంతొ,యూదుల్ చపూజరుల్ తె విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ తిల. జోవయింతె ఏక్ జటుట్ చొ వెలొల్ మానుస్ అబీయా. † 1:5 1:5
అహరోనుమోసేపూరుగ్ మ్ చొ అనొన్సి. ‡ 1:9 1:9 కేన్పూజరిచి జీవితుమ్ తె ఎకిక్ సుటుట్ చి సేవతె జో జా దూపుమ్ డయుక జయెదె. జేఁక జా సమయుమ్
జెకరాయ్క ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్ చి.
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తసెత్. జేఁవ్కొడొకచితుమ్దేముడు దిలికాలుమ్ కయ్ఎతిక్
జరుగ్ జయెదె”మెన దూత జబాబ్ దిలన్.

21జలె,మదెనె, జెకరాయ్ అనెన్ బార్ జతిస్ క పెజల్ రకితె
తిల. దేవులుమ్ తెజోఆలిస్మ్తాగెలిరిసొఆచారిమ్జల.
22జలె, జోబార్ జలె, జోవయింతెన్ లటట్బుక నెతిరిల్ రిసొ,
‘దేముడుచిగుడితెకిచొచ్జవుస్డీసన్సేడిల్స్దెకిలన్’మెన
చినిల, అనెన్, గులొల్ జాతా అతొత్ తెన్ జోవయింక సయ్ నల్
కెరల్న్. 23అనెన్,జోచిసేవచదీసల్బెరజోచిసేవ కెర §కేడవ
కెర, గెరి ఉటట్ గెలన్.

24సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ ,జోచి తేరిస్ ఎలీసబెతు అంగి
జలి, అనెన్ పాఁచ్ జొనొన్ ఎద లుంకిల్ రితి జా గెరి తాఁ గెలి.
25 “ఆఁవ్ మంతిర్ జా అయ్ లి పొది పబు అంక చెంగిల్
దెక చెంగిల్ వరుమ్ దా అసెస్. అంక ‘గొడుడ్ జా అసెస్’
మెనమానుస్ల్ అగెగ్ ఆఁసెత్ తిల, గని అపెప్ అంగి జా అసిస్చి
మరియాద అయ్ లి. దేముడుచి దయక అంక మరియాద
దిలొ. అంచి అవమానుమ్ కడ గెలొ.” మెన ఎలీసబెతు
సరద్ తెన్ తిలి.

యేసుచి జెరుమ్న్ రిసొ దూతమరియక సంగిలిసి
26 ఎలీసబెతు అంగి జా సొవువ్ జొనొన్ జతికయ్,

దేముడు జో గబియేలు మెలొ దూతక గలిలయ
పాంతుమ్ చి నజరేతు మెలి గఁవివ్ కబుర్ తెదయ్ లన్.
27 యూదుల్ చొ *దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చొ
యోసేపు మెలొ ఎకిక్లొక పెండిల్ కెరుక మెన అయయ్సిఁసి
సంగ తిలి విడిడ్ బోదతె తెదయ్ లన్. జా విడిడ్ బోదచి నావ్
మరియ.

28 జలె, జో దూత జాతె జా కెర, “ఓ మరియ, తుక
జొఒర, తుయి సంతోసుమ్ జా. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు తుక చెంగిల్ దెక అసెస్. తుక చెంగిల్ వరుమ్
దెతయ్. జో తుక తోడు అసెస్” మెన సంగిలన్. 29 గని
జా నాడి ఈంజ కోడు సూన బలే ఆచారిమ్ జా ఇదిల్ బాద
సేడకిచొచ్ కెరుక గేనేన కెర, “ఈంజకోడుచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్?”
మెన ఉచరన బియఁ గెలి. 30 “మరియ, తుయి బినాయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తుక దయ
దెక అసెస్. 31ఈందె, సూను, తుయి అంగి జసెత్. పుతుత్
పాయితె, చిజోబోదక ‘యేసు’మెననావ్ తిసెత్.
32జోముకిక్మ్ జయెదె, చి
‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొసొచొపుతుత్ సి’మెన
జోచి రిసొ సంగుల. అనెన్,

దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరెమ్దె,
చి జో ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తిలొ ముచొచ్తాతొస్ జలొ రిసొ

†దావీదుచి
సింగాసనుమ్ తెజో వెసయెదె
జోచిరాజిమ్ క జో ఏలుప కెరి రితి
పబు జలొ దేముడు దెయెదె.
33 ‡యాకోబుపూరుగ్ మ్ చొచి సేకుమ్ చచి ఉపిప్రి జో
కెఁయఁక తెఁయఁక ఏలుప కెరెదె.
జోచిరాజిమ్ కెఁయఁక కి అంతుమ్ జయెనాయ్”
మెనమరియకజో దూత సంగిలన్.

34 దూత దసిస్ సంగితికయ్, మరియజోక, “ఈంజ కీసి
అంక జరుగ్ జయెదె? ఆఁవ్ మునుస్క నే గెలి మానుస్, గెద”
మెన సంగిలన్.

35దూతజాక,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి
తుచి పెటిట్ జెయెదె.
జో ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొసొచి ఆతమ్సెకి
తుచి సుటుట్ నంత జోచి నీడ సెకి డంక తయెదె.
జాచి రిసొ, తుచి పెటిట్ జెరుమ్క తిలొబోదక
“పూరి దేముడుచి సుదిద్ తిలొసొ,
జోచొసొంతపుతుత్ సి”
మెనుల.
36అనెన్, “ఈందె,అనెన్క్ కోడు కి సూను. తుమ్ చి §మానుస్
జతి ఎలీసబెతు కి మంతిరి జలి పొది అంగి జా అసెస్, చి
పుతుత్ పాయెదె. జా అగెగ్ గొడుడ్ జా తిలిసి అంగి జా అపెప్
సొవువ్ జొనొన్ జా అసెస్. 37జలె, *కిచొచ్చి రిసొ కి ‘జో జరుగ్
కెరుక నెతె’ మెన అమ్ చొ దేముడుచి రిసొ సంగుక నెంజె,
గెద. జో ఎతిక్ తెరె” మెన దూత సంగిలన్. సంగితికయ్,
38మరియ, “ఆఁవ్,పబుచిసేవ కెరొసుది,తుయిసంగిలిసి
అంక జరుగ్ జవుస్”మెనసంగిలిచిదూతజాచితెంతొబార్
జాఉటట్ గెలన్.

మరియఎలీసబెతుతె గోత్ గెలిసి
39 జలె, ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్ ఏక్ దీసి, మరియ

బార్ జా, బే బేగి గెచచ్ యూదయ పదేసిమ్ చి డొంగుర్
దేసిమ్ పకక్చి ఏక్ గఁవివ్ పాఁవిలన్. 40జెకరాయ్చి గెరి గెచచ్
ఎలీసబెతుక దసుస్ల్ జా జొకరల్న్. 41మరియ జొకరిల్ కోడు
ఎలీసబెతు సూనిల్ బేగి, జాచి పెటిట్ తిలొ బోద డేఁవిలన్.
తెదొడి జాచి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ బెరికయ్,

§ 1:23 1:23 సతత్రెక్ చి సేవ, బెరె, కెర తయెదె. * 1:27 1:27పూరుగ్ మ్పొదిజేఁవ్యూదుల్ కదావీదుముకిక్మ్ చొరానొజాతిలన్. † 1:32 1:32
యూదుల్ క ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్సొంతరానల్ తిల, చి జేఁవ్ రానల్ తెదావీదుముకిక్మ్ చొజలొ. “తుచి సెకుమ్ తెదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జెరమ్యిందె”మెన
జో దావీదుక దేముడు సంగ తిలన్. దావీదుచి సెకుమ్ తె జో జెరమ్ ఏలుప కెరుక తిలిస్ చి రిసొ ‘మాములుమ్ ఈంజయ్ లోకుమ్ చి అపెప్చి రగుమ్ చి రాజిమ్ తె
ఏలుప కెరెదె’మెనయూదుల్ ఉచరె తిల, గని ఆతమ్యి రగుమ్ చిరాజిమ్ చిఅరుద్ మ్ ఇనెన్ముకిక్మ్ తయెదె. ఆకర్ కయ్, దేముడు ఈంజలోకుమ్ కమారుస్ప కెరి
పడొత్ కయ్, జోచి రాజిమ్ డీసెదె. ‡ 1:33 1:33యాకోబుపూరుగ్ మ్ చొ కియేసు జెరిమ్లి వంసుమ్ చొ జయెదెజోక ‘ఇసాయేలు’ మెన అనెన్క్ నావ్ తయెదె, చి
జోచిసెకుమ్ చక ‘ఇసాయేలులు’మెన కియూదుల్ సంగుల. § 1:36 1:36అపప్సి జయెదె గే,అతత్స్ జయెదె గే,పాపస్ జయెదె గే, కిచొచ్ జయెదె గే నేన్ తి.
* 1:37 1:37 నెంజిలె,జో సంగిలి కోడుక ‘జో జరుగ్ కెరుక నెతె’
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42జా ఆతమ్సెకిక కిచొచ్ మెన గటిట్ఙ అవాడ్ తెన్ ఎలీసబెతు
కేక్ గలిలన్మెలె,
“తేర్ బోదల్ ఎతిక్చి కంట
దేముడు తుకయ్ దీవెన దిలన్ అసెస్, చి
తుచి పెటిట్ జెరిమ్తొ బోద చెంగిల్ చొ!
43అంచొ పబుక పాయితి అయయ్సి అంచితె జెంక
దేముడు కిచొచ్క వరుమ్దా అసెస్?
44ఈందె,
తుయిజొకరిల్ కోడు అంచి కంగడ్ల్ సూనిల్ బేగి
అంచి పెటిట్ తిలొబోద సరద్క
అంచి పేట్ తెడి డేఁవిలన్.
45ఒహొ, దేముడు
జాక సంగ తెదయ్ లి కోడుక
‘నిజుమి జరుగ్ జయెదె’మెన
నంప కెరిల్ తేర్ బోదక చెంగిలి!”
మెన ఎలీసబెతు కేక్ గలిత్కయ్, 46మరియజా ఇసిమెలి.
దేముడుచి గవురుమ్మరియగాయిలిసి

అంచి జీవు పబు జలొ దేముడుచి గవురుమ్ కెరసి.
47 అంచొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ దేముడు జరుగ్ కెరిల్స్ చి

రిసొ
అంచి ఆతమ్తె సరద్ జతసి.
48ఆఁవ్ జోచి సేవ కెరొ సుది ఒగగ్ర్ దాకు జలెకి,
అంక జో చెంగిల్ దెక అసెస్.
మెలె,ఈందె, “జాక చెంగిలి”మెన
అపెప్ తెంతొయుగల్ చి ఉపిప్రియుగల్ చమానుస్ల్
అంచి రిసొ దీవెనపాయిలిసిమెన సంగుల.
49ఒండి సెకి తిలొ దేముడు జోచి దయక
అంక గొపప్ కామ్ కెర అసెస్,
జోచినావ్ పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలిసి.
జో సుదిద్ తిలిస్ క జోచినావ్ కెదిద్ గవురుమ్ కెరుక జయెదె!
50యుగుమ్ చి ఉపిప్రియుగుమ్ చజోక బితమానుస్ల్ క
జో కనాక్రుమ్ దెకితె తయెదె.
51 †జోఅపెప్ జరుగ్ కెరిస్ తెన్ కచితుమ్
జోచి ఆతుచి ఒగగ్ర్ సెకి కమొ కెర కెర,
జోచి సెకి దెకవ అసెస్.
వెలొల్ మెననల్సచి పెటిట్చ ఆలొసుమ్ లు పాడ్ కెర,
జోవయింక చెదురప్ కెర అసెస్,
52ఏలుప కెరసక జోవయించ సిఙాసనల్ తెంతొ
సేడవ గెల కెర,
విలువ నెంజిల రితమానుస్ల్ క
జో విలువ దా అసెస్.
53చూ జలసక చెంగిల్ అనిన్మ్ దొరుక్ కెర అసెస్, చి

సొమాస్రుల్ క కిచొచ్ నే దెతె
రితి తెదవ దా అసెస్.
54-55 అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క, ముకిక్మ్ క అబాహామ్

పూరుగ్ మ్ చొక,
“తుక, చి యుగుమ్ చి ఉపిప్రి యుగుమ్ చ తుచి

సంతానుమ్ జతసక
తోడు తయిందె”మెన
జో పమానుమ్ సంగిలన్, గెద,
జలె,జా రచచ్నచి రిసొచి పమానుమ్ చి
జోవయించి కనాక్రుమ్ నే పఁవిస్తె. 56మరియఎలీసబెతు

తెన్ తినిన్ జొనొన్ తా కెర గెరి అనెన్ ఉటట్ గెలి.
57 జలె, ఎలీసబెతుచి కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి, చి

మునుస్బోద జెరిమ్లన్. 58 జెరిమ్తికయ్, దేముడు జాచి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా అసెస్ మెన, జేఁవ్ చి గేర్ పాసిచ
గెరల్ చ మానుస్ల్ చి జేఁవ్ చ అనొన్బావొ చి బందుగులు
ఎతిక్జిన్ సూన కెర, జేఁవ్ తెన్ ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జల.

59 జలె, బోద జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జతికయ్, యూదుడు
కెరి సునన్తి జో బోదక కెరుక చి, జోక నావ్ తింక మెన
ఎతిక్జిన్ బెద అయ్ ల. ‘జెకరాయ్’ మెన అబొబ్స్ చి నావ్ జో
బోదక తిల. 60గని అయయ్సి కిచొచ్మెలిమెలె, “పోన. జోక
‡ ‘యోహాను’ మెన నావ్ తింక అసెస్” మెలన్. 61 దసిస్
మెంతికయ్, “జేఁవ్ తుమ్ చ మానుస్ల్ తె కకక్య్ జా నావ్
నాయ్. జా నావ్ కీసి తితె!” మెన ఒతత్ బెరల్స సంగ కెర.
62 “బోదక కిచొచ్ నావ్ తింక?” మెలి రితి అబొబ్స్ క సయ్ న
కెరల్. 63 రెగిడిత్ ఏక్ బలల్ జో నఙన, “జోచి నావ్యోహాను”
మెన జా బలల్య్ రెగడ్ దెతికయ్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్
జల. 64జానావ్జెకరాయ్ రెగడ్ దెకయ్ లిబేగి,జోకచోండిపుటిల్
చిజీబు బులిలి,లటట్బుక దెరతొలితొదేముడుచి గవురుమ్
సంగిలన్.

65 జలె, జా జరుగ్ జలిసి ఎతిక్చి రిసొ జా పలెల్ల్ చ
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ బియిఁ గెల, చి జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి
రిసొ,జాయూదయపదేసిమ్ చిడొంగుర్దేసిమ్ చమానుస్ల్
గాఁవొవ్ ఎతిక్తె లటట్బెత్ తిల. 66అనెన్, జరుగ్ జలిస్ చి రిసొచ
కొడొ సూనల్స ఎతిక్జిన్ మెనుస్ చెంగిల్ ఉచర, ‘జో నాడు
దేముడుచి అతిత్ అసెస్. జొయియ్ జోక తోడు’ మెన చిన కెర,
“ఈంజొ బోద వడిడ్లె కిచొచ్ కామ్ కెరెదె, కీసొచొ జయెదె?”
మెనఉచరె తిల.

67జలె, యోహానుక నావ్ తిలి గడియ దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ జెకరాయ్చి పెటిట్ బెర, దేముడు దెతి రచచ్న తెదొడి
తెంతొ ఎతిక్ జరుగ్ జంక దెరుక తిలిస్ చి రిసొ చోండి పుటట్వ
జెకరాయ్ ఇసిమెలన్;

† 1:51 1:51 51-53ఈంజేఁవ్ కొడొముకిక్మ్ క జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొచకొడొజవుల, గనిజాఎతిక్క ‘కచితుమ్జరుగ్ జయెదె’మెలిఎతిక్ అదికారుమ్తిలొ
దేముడు జోచి సెకిక దిలి దయిరిమ్ కయ్ జా ఎతిక్క అపెప్ కి జరుగ్ జలి రితి సంగితయ్. ‡ 1:60 1:60యోహాను మెలి నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు దయ కెరొసొ జయెదె’మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.
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68 “పబు జలొ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చొ
దేముడుక జొఒర!
కిచొచ్క మెలె,
జోచయ్పెజల్ జల అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క
అనెన్ §గెనన రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ
జోఉతజాఅసెస్.
69జోచొ సేవ కెరొసొ జలొదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె
సెకి తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జో జెరమ్వ అసెస్;
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరుస్ మెన.
70దసిస్ కెరిందె,మెన
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ ల్ చి చోండి పుటట్వ
సంగిలన్, గెద.
71అమ్ క విరోదుమ్ జలమానుస్ల్ తెంతొ
అమ్ క విరోదుమ్ కెరస ఎతిక్జిన్ చి అతిత్ తెంతొ
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరుక మెన
జో సంగ అసెస్.
72-73 ఒగగ్ర్ అగెగ్చ అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క పమానుమ్ సంగిలి

కోడు
జరుగ్ కెరుకయ్మెన,
జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ తె అమ్ చొ అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొక ఒటుట్

గలన
దేముడు సంగిలి నిజుమ్ కోడు
నే పఁవిస్తె జరుగ్ కెరుకయ్మెన
జో ఒపప్న అసెస్, జరుగ్ కెరెదె!
74-75 పమానుమ్ జరుగ్ కెరిస్ తె అమ్ క జో కిచొచ్ గురు

దెతయ్మెలె.
అమ్ క విరోదుమ్ సుదల్ జలసచి అతిత్ తెంతొ అమ్

ములవుక జలె,
బయిమ్నెంతెపూరిజోచయ్జాజోదెతిసుదిద్ సతిత్మ్ఇండ
అమ్ చి జీవితుమ్పూరిజోచి సేవ అమ్ కెరె తంక
వాటు జెయెదె.
76తుయి,పుతత్, తుయి వడిడ్లె
తుకయ్ కిచొచ్ మెనుల మెలె,
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొసొచి కబుర్ సంగితొసొజో
మెన సంగుల. కిచొచ్క మెలె,
పబు జెతికయ్జోకవాటు తెయార్ కెరవుక
తుయిజోచిపురెతొ బులెత్ తసెత్;
77జోచ పెజల్ క జో పబు రచచ్న దెతిస్ చి కోడు
జాన కెర, కేన్ రచచ్న మెలె,

జోచపాపల్ చెమించుప కెరిసి.
78దేముడుచి పెటిట్చి కనాక్రుమ్ చి
జోచి దయచి రిసొచి రచచ్న. ఈంజ రచచ్నచి రిసొ,
పరలోకుమ్ తెంతొ ఉజిడి అమ్ చి ఉపిప్రి లగిలి,
నొవి దీసి అయ్ లి రితి అమ్ క ఉజిడి దెయెదె.
79అందర్ తెవెసిల,మొరున్చి నీడతెవెసిల రితమానుస్ల్ క
దొరుక్ జలి ఉజిడి దెతి రిసొయి.
జో దెతి రచచ్నచి సేంతుమ్వాటు అమ్ ఇండితి రితి
అమ్ క వాటు దెకయ్ తి రిసొయి
అమ్ చొ దేముడు ఈంజ ఉజిడి అమ్ చి ఉపిప్రి దెకయెదె.”
మెన జెకరాయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ చోండిపుటట్వ
సంగిలన్.

80 జలె, జో బోదయోహాను వడడ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జలన్
అనెన్, జోచ ఇసాయేలుల్ తె జో బార్ జా, జోక దిలి కామ్
మొదొల్ కెరుక మెన దేముడు సంగిలి కాలుమ్ ఎద జో
బయిలు దేసిమితాఁ గెలన్.

2
యేసు జెరిమ్లిసి
(మతత్ 1:18-25)

1జేఁవ్పొదులె, ఔగుసుత్ మెలొ * సర్ రానొ రోమ్దేసిమ్
తెంతొ ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లు ఏలుప కెరె తిలి పొది, “ఒండి
లోకుమ్ తె కెతిత్జిన్ పెజల్ జవుల గే తుమ్ లెకక్ కెర రెగుడ”
మెన మానుస్ల్ క ఆడ దిలన్. 2 జేఁవ్ పొదులె కురేనియు
మెలొసొ సిరియ దేసిమి అదికారి జా తిలి పొది జా పెజల్
లెకక్ కెరల్. ఇస పెజల్ లెకక్ల్ రెగుడుక ఈంజ తొలితొ చి.
3 జలె, పెజల్ ఎతిక్ కేనెచ మానుస్ల్ ఒతత్ జేఁవ్ చ సొంత
టానుల్ తె జేఁవ్ చ నవొవ్ రెగడ్వనుక గెల. 4 దసిస్, యోసేపు
దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి వంసుమ్ చొ జోచి తెగచొ మానుస్చి
రిసొ, గలిలయ పాంతుమ్ చి జో జితె తిలి నజరేతు గఁవివ్
తెంతొ బార్ జా, యూదయ పదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ మెంతి
గఁవివ్ ఉటట్ గెలన్. 5తేరిస్ జతి మరియ తెన్ పెజల్ లెకక్తె
ఒతత్ జోవయించ నవొవ్ రెగడ్వనుక మెన గెల. జాజలె, అంగి
జా తిలి.

6జలె, జేఁవ్ ఒతత్ తిలి పొది జాచి కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి,
చి 7 తొలుస్ర్ మునుస్బోద లడెస్ జలన్. జోక పాలల్
గుడియవ, జేఁవ్ తిలి సొముమ్ల్ సాడె తిలి సొముమ్ల్ దొవొన్
పితి దోనెతె పెటెతె నిజవ తిల. ఒతత్య్ కిచొచ్క మెలె, జా
గఁవివ్ జేఁవ్ తంక, కేనె టాన్ విడినాయ్.

§ 1:68 1:68 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కకక్ డబుబ్ల్ గట దెంక నాయ్, గని కేన్ జవుస్ మానుస్ గొతిమానుస్ జా తిలె, కో జవుస్ డబుబ్ల్ దా, జో
గొతిమానుస్క విడద్ల్ కెరవుక జయెదె. దసిస్, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవ అమ్ క అమ్ చ బాదల్ తెంతొ, అమ్ క ఆకమించుప
కెరల్స తెంతొ విడద్ల్ కెరెదె’ మెనయూదుల్ ఆస జా నంప తెన్ అసిత్. ‘కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నిజుమి
పూరుగ్ మ్ తెంతొ పమానుమ్ సంగ తిలొ, గని ‘జా రచచ్న ముకిక్మ్ క అమ్ కెరల్ పాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ చి రచచ్న’మెన అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్. ఆకర్ కయ్,ఉగుమ్
జోమారుస్ప కెరి పొదికయ్, గరిచ్ ఎతిక్ బాదల్ ఎతిక్పూరి గెచచ్వ గెల కెర, నొవి ఆగాసుమ్నొవి బూలోకుమ్ జతి రితి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుమారుస్ప
కెరెదె. జలె, పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ, ఆకర్ క గరిచ్ ఎతిక్ బాదల్ ఎతిక్ గెచచ్య్ తి రిసొ, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలిసి కిచొచ్ మెలె, యేసు అరిప్తుమ్
జలిస్ తెన్ చిజోసువడిల్ లొఁయి. జోఅనెన్ గెనంతిసి, జలె,ఈంజ ఎతిక్కటాలిజయెదె. * 2:1 2:1 ‘ సర్’మెలె, గీకు బాస తెన్ బెదితయ్. నెంజిలె ‘సీజరు’
కి మెనుల. ‘సీజరు’మెలె, ఇంగిల్స్ తెన్ బెదితయ్. తెలుగు తెన్ ‘వెలొల్ రానొ’మెన అసిత్.
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గొవుడుల్ క దూతల్డీసయేసుజెరిమ్లిస్ చిరిసొసంగిలిసి
8 జలె, జా రాతి జా గాఁవ్ క పాసి, మెండల్ రకిత

గొవుడుల్ సగుమ్ జిన్ బయిలె మెండల్ రకితె తిల. 9 రకితె
తిలె, దేముడుచొ, దూత ఎకిక్లొ జోవయింక డీసిలన్, చి
జో పబుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జోవయించి సుటుట్ నంత
లగిలి, చి ఒగగ్ర్ బియఁ గెల. 10 తెదొడి దూత జోవయింక,
“తుమ్ బియఁ నాయ్. తుమ్ క చెంగిల్ కబుర్ ఆన్ తసి.
పెజల్ ఎతిక్క ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ ఆన్ తి కబుర్, ఈంజ.
11 ఆజి దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి గఁవివ్ తుమ్ చొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జెరమ్ అసెస్. కొనొస్ మెలె, †కీసుత్ జలొ పబుయి.
12జోక తుమ్ చినితి రిసొ తుమ్ క కిచొచ్ గురు దెతసిమెలె,
జో బోదక పాలల్ గుడియవ తా జోక ఏక్ సొముమ్ల్ సాడె
తిలి సొముమ్ల్ దొవొన్ పితి దోనెతె నిజవ తవుల” మెన
దూత కబుర్ సంగిలన్. 13సంగిలి బేగి, పరలోకుమ్ తెంతొ
ఒగగ్ర్ జిన్దూతల్ఉతజాకిచొచ్మెనదేముడుచిగవురుమ్
గాయిలమెలె,
14 “పరలోకుమ్ తె దేముడుక జొఒర!
చి బూలోకుమ్ తెజో దయదెకితమానుస్ల్ తె
జో దెతి సేంతుమ్ ఏలుప కెరుస్!”
మెన గనుమ్ గాయిల.

15 జలె, దూతల్ జా గనుమ్ గాయ ఉటట్ గెల. చి
మెండల్ రకిత జేఁవ్ గొవుడుల్ “బేతెల్హేమ్ తె గెచుచ్మ, చి
‘జరుగ్ జలి’ మెన దేముడు అమ్ క జానయ్ లిసి దెకుమ.
జొమమ్!” మెన ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సంగనల్. 16 గఁవివ్ బే బేగి
నిగ గెచచ్,మరియక,యోసేపుక,చిసాడెచిసొముమ్ల్ దొవొన్
పితి దోనెతె నిజ తిలొబోదక చజ దెకిల.

17జా రుజుజ్ దెకిల్ రిసొ, జో బోదచి రిసొ దూత జేఁవ్ క
జానయ్ లి కోడు ఎతిక్ కకక్ కకక్, 18జేఁవ్ గొవుడుల్ సంగిలిసి
సూనల్ ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్జా గెల.

19మరియమాతుమ్ ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్ జాచి పెటిట్తె
తియఁ జోచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే ఉచరె తిలి.

20 జలె, మెండల్ రకితసక దూత సూనయ్ లిసి చి జేఁవ్
సాడె దెకిలిసి ఎకిక్ రితి బెదిలి రిసొ దేముడుక జొకర,
గవురుమ్ గాయ గాయ, జేఁవ్ రకిత మెండల్ తె అనెన్ ఉటట్
గెల.
యేసుక నావ్ తిలిసి

21బోద జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జతికయ్, జోక యూదుడు
కెరి సునన్తి కెర దిల, చి జోక ‡‘యేసు’ మెన నావ్ తిల.
అయయ్సి అంగి నే జతె అగెగ్ ‘యేసు’ మెననావ్ తితుత్ మెన
దూతచి అతిత్ దేముడు ఈంజ నావ్దా తిలన్.

యేసుక దేముడుచి గుడితె కడ నిలిసి
22 మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్

రితి మరియక అనెన్ సుదిద్ కెరి కామ్ చి §దీసి అయ్ లి
పొది, జా కామ్ క మెన అనెన్ యేసుక దేముడుచి
టాన్ తె జోవయించి పురె టీఁవడుక మెన యోసేపు జోక
యెరూసలేమ్ తె దేముడుచి గుడితె కడ నిలన్. 23 కిచొచ్క
మెలె, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
*ఆగన్ల్ చి రిసొ,
“తొలుస్ర్ బోద పుతుత్ జలె, జోక ‘పబుకయ్ †అరిప్తుమ్

దిలొసొ’మెనుక అసెస్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 24 జలె, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి రితి,
“పూజరిచిఅతిత్ దొనిన్ పనొక్ పిటట్ల్ జలెకు,దొనిన్పారవ్ పిటట్

పిలల్ల్ జలెకు దెంక”
మెన రెగిడిల్సి జరుగ్ కెరుక మెన, అయయ్స్ క సుదిద్ కెరి రుజుజ్ క
దసచ దెంక జేఁవ్ దేముడుచి గుడితె గెల.

25జలె,జాకాలుమ్యెరూసలేమ్ తెఏక్మానుస్ తిలన్.
జోచి నావ్ సుమెయోను. జో మానుస్ సతిత్మ్ ఇండితొసొ.
దేముడుక నిదానుమ్ బకి కెరొసొ. ‘అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ కెఁయఁక జెయెదె గె,’ మెన జో దెకితె
తిలన్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జో తెన్ తిలి.
26 “దేముడుచొ కీసుత్ క తుయి దెకిలెకయ్మొర గెతె” మెన
జో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జో సుమెయోనుక సూనవ
తిలన్.

27 జలె, ‘కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జాఁ అసెస్’ మెన జో
జానిల్ రితి, జయియ్ దీసి జో సుమెయోను దేముడుచి గుడితె
గెతి రితి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోక పెలవ నెతికయ్,
ఒతత్ గెలన్. ‘తొలుస్ర్ బోద’ మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్ రితియేసుచి రిసొ కెరుక
మెనయ్, జోక అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడి తెడి పాయ
ఆన్ తికయ్, 28జోసుమెయోనుజోకదెరపాయదేముడుచి
గవురుమ్ సంగ ఇసిమెనజొఒర కెరల్న్:
29 “ఓ పబువ, ఆఁవ్ తుచొ గొతిత్ సుదొ,అపెప్ సేంతుమ్ తెన్

మొర గెతి
సెలవ్ తుయి దెతసి,
తుయిఅంక సంగిలిసి ఎతిక్ జరుగ్ కెర అసిస్స్,
30తుయి తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక దెక అసిస్.
31ఈంజలోకుమ్ ఎతిక్చ పెజల్ దెకిత్ రితి
ఈంజ రచచ్న తుయి తెయార్ కెరల్ది.
32యూదుల్ నెంజిలస సతిత్మ్ ఇండితి రితి

† 2:11 2:11 ‘కీసుత్ ’ మెలె ‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పమానుమ్ సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. ‡ 2:21 2:21 జా నావ్ చి
అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె. యెహోవ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జా అసెస్. ‘యెహోవ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి నావ్. § 2:22 2:22 బోద జెరమ్ దొనిన్
విసొపొదుల్ జలె జా సుదిద్ కామ్ క దేముడుచి గుడితె గెచుచ్ల. * 2:23 2:23 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్
మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. † 2:23 2:23 తొలుస్ర్ పుతుత్ క ‘దేముడుక దిలొసొ. అమ్ అనెన్ గెననుక’ మెనయ్, బోదచ
అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడితె ఇదిల్ డబుబ్ల్ దెవుల.
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ఈంజొ రచిచ్ంచుప కెరొసొచి ఉజిడివాట్ దెకయెదె, చి
తుచయ్ పెజల్ జల అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క జోవయించి

ఉజిడి
‡అనెన్ గవురుమ్ ఆనెదె.”
మెన, సుమెయోను దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక చోండి
పుటట్వ సంగిలన్.

33 జలె, యేసుచి రిసొ సంగిలిస్ చి రిసొ అయయ్స్
§అబొబ్స్ ఆచారిమ్జా గెల. 34తెదొడి “దేముడుచి దయ
తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్” మెన సుమెయోను జేఁవ్ క దీవెన
సంగిలన్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ యేసుచి
అయయ్స్మరియక జో సుమెయోను అనెన్ ఇసి మెలన్.
“ఈందె,ఈంజొబోదచి రిసొ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె
ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజా రచిచ్ంచుప జవుల.
గని ఒగగ్ర్ జిన్ అనామ్నుమ్జాపాడ్ జవుల,
దేముడుచి గురుక ఈంజొ టీఁవ్ దె, చి
ఇనెన్చి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ జిన్ విరోదుమ్ లటట్బుల,
35ఒగగ్ర్ జిన్ చి పెటిట్చి బుదిద్క ‘కీసిచి గే’
చినుక జయెదె.
ఈంజ ఎతిక్చి రిసొయిజోఈంజలోకుమ్ తెజా అసెస్,
తుచి పెటిట్ ఏక్ కండా బూసి జయెదె
తుక దుకుమ్ జెయెదె,”
మెన సుమెయోను మరియక సంగిలన్.
అనాన్మెలిమంతిరి కియేసుచి రిసొఒతత్ సరద్ లటట్బిల్సి

36 జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగితి ‘అనాన్’ మెలి
మంతిరి దేముడుచి గుడితె తిలి. జాఆసేరు పూరుగ్ మ్ చొచి
తెగచి మానుస్. పనూయేలు మెలొసొచి దువిసి జయెదె.
జా ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ వయసుచి మంతిరి. జాబాల తతె పెండిల్
జా సతుత్ వెరుస్ల్ మునుస్స్ తెన్ తిలన్, 37 చి రండెలి జా
అపెప్ చెతత్ర్ విసొస్ చెతత్ర్ వెరుస్ల్ జా తా, దేవులుమ్ నే
ములెత్, చువెవ్ తా, రాతి మెదెద్నె పారద్న కెరె తా బకి కెరె
తయెదె. 38తెదొడి జయియ్ గడియయ్మరియయింసితెజా
కెర, యేసుచి రిసొ దేముడుక “ఇనెన్క తెదవ తుయి దయ
కెరల్ది”మెనపారద్న కెరల్న్. అనెన్తెదొడి *‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ
కెఁయఁక జా కెర యెరూసలేమ్ క విడద్ల్ కెరెదె’ మెన రకిత
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క “ఈంజొయిజో” మెనయేసుచి రిసొ
సంగిలి.

39మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లఆగన్ల్ తె
రెగడ్య్ లిస్ తెచ జేఁవ్ కెరుక తిల కమొ ఎతిక్ కెర కేడవ
కెర, గలిలయ పాంతుమ్ చి జోవయించి సొంత గాఁవ్ జలి
నజరేతు గఁవివ్ మరియయింసి అనెన్ ఉటట్ గెల. 40జోబోద
వడడ్ డిటుట్ మ్ జలొ, ఒగగ్ర్ బుదిద్ సుదొ జలొ, దేముడుచి
దయజోచిఉపీప్ర్ తిలి.

యేసుయెరూసలేమ్ తె పండుగ్ క గెలిసి
41యేసుచ అయయ్సిఁసి వెరుస్ వెరుస్ †పసాక్ పండుగ్ క

యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె దేముడుచి గుడితె గెచుచ్క
అలవాట్. 42 జలె, యేసుక బార వెరుస్ల్ జా తిలి పొది
జోవయించి అలవాట్ క పండుగ్ క ఒతత్ గెల. 43 జలె,
పండుగు కేడ జేఁవ్ గెరి గెచుచ్క బార్ జలె, యేసు
యెరూసలేమ్ తె తాఁ గెలన్, గని అయయ్సిఁసి నేన్ తి.
44 ‘యేసు అమ్ చి తెన్ జెతస తెన్ అసెస్’ మెన ఉచర
తా, ఏక్ ఒండి మెదెద్న్ చి ఎదిలి పయానుమ్ గెలి పడొత్ ,
జోవయించ మానుస్ల్ తె చి గోతుసుదల్ తె చజిల. 45 గని
డీసెనాయ్,చిజోకచజనచజనయెరూసలేమ్ తెఅనెన్ గెల.
46 ‡ఒతత్ పాఁవిలె, అనెన్క్ దీసి యేసు దేముడుచి గుడితె
ఒతత్ పండితుల్ చి నెడిమి పెస తిలొ డీసిలన్. జో జేఁవ్ చ
కొడొ సూన, జేఁవ్ క పసన్ల్ కి పుసితె తిలన్. 47ఒతత్ తిలస
ఎతిక్జిన్ యేసుచ కొడొ, చి జోచ పసన్ల్ సూన, జోచి బుదిద్
గాయ్నుమ్ చి రిసొ పండితుల్ క జో దెత జబాబుల్ చి రిసొ
బలే ఆచారిమ్ జతె తిల. 48 జలె, దసిస్ జతె తతికయ్,
అయయ్సిఁసి జోక దెక, జేఁవ్ కి బలే ఆచారిమ్ జల, చి
అయయ్సి జోక కిచొచ్ పుసిలి మెలె “కిచొచ్క, పుతత్, అమ్ క
ఇసి అలల్ర్ కెరల్ది? ఈందె, అబొబ్ది ఆఁవ్ గొపప్ దుకుమ్ సేడ
ఒండి చజితె తిలమ్” మెన సంగిలన్. 49యేసు జేఁవ్ క
కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “అంచి రిసొ కిచొచ్క చజుక? ఆఁవ్
అంచొ అబొబ్చి గెరి తంక మెన తుమ్ నేనుస్ గె?” మెలన్.
50జలె,జో సంగిలి కోడు జేఁవ్ క అరుద్ మ్ జయెనాయ్.

51జలె,జోవయింతెన్యేసు నజరేతు గఁవివ్ అనెన్ ఉటట్
గెలన్. చి జోవయింతెన్ జిఁయ జేఁవ్ సంగిల్ కోడు రితి
ఇండితె తిలొ. అయయ్సి, జలె, దేముడుచి గుడితె జో
సంగిలిసి పెటిట్ తియన, ఒతత్ జరుగ్ జలిసి ఎతిక్చి రిసొజాచి
పెటిట్ ఉచరె తిలి.

‡ 2:32 2:32 నెంజిలె, ‘తుచి ఉజిడి అనెన్ సొసుట్ మ్ దెకయెదె’. § 2:33 2:33యోసేపునిజుమిఅబొబ్సి నెంజ. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత

అబొబ్సి జయెదె, గని మరియయోసేపుక పెండిల్ జా అసెస్ చి దసిస్ మెన్ తయ్. * 2:38 2:38యూదుల్మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తెంతొ చి
రచచ్నక రకితె తిలె, చి ఆకర్ క జయి ఎతిక్ కి మారుస్ప జయెదె, గని అపెప్చి మటుట్ కచి రచచ్నక ‘ఆతమ్యి రగుమ్’ మెన నేన కెర, యేసుక ‘ఈంజ లోకుమ్ తె
ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరె నాయ్’ మెన, జోవయింక ‘జొయియ్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెనజోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ చినితి నాయ్. ‘యెరూసలేమ్’ మెలె, ఇనెన్
యూదుల్ ఎతిక్చి రిసొచి టాలి జయెదె. జా మదెనె, రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ జోవయింక ఏలుప కెరె తిల, చి ‘జా బాద తెంతొ కి రచిచ్ంచుప కెరొసొ అమ్ క
విడద్ల్ కెరెదె’ మెలి రితి ఉచరె తిల. † 2:41 2:41 ‘పసాక్ పండుగు’ మెలె, పూరుగ్ మ్యూదుల్ ఐగుపు (ఐగుపు) దేసిమి గొతిమానుస్ల్ జా విడద్ల్ జా జా
దేసిమ్ తెంతొబార్జాసొంత దేసిమి అయ్ లిసి ఏద కెరి పండుగు. ‡ 2:46 2:46 నెంజిలె, ‘తిరతి గెతికయ్, డీసిలన్’. ఇసిమెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి: జేఁవ్
అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడి తెంతొబార్జాపయానుమ్ గెలిసి ఏక్ దీసి దెరిల్, దేముడుచి గుడితె జేఁవ్ అనెన్ గెచుచ్క చి అనెన్క్ దీసిచి పయానుమ్తెన్దొరతి జలి,
చి అనెన్క్ దీసి డీసిలన్.
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52జలె, యేసు ఆఁగ్ క కి బుదిద్క కి వడిడ్లన్, చిమానుస్ల్
జోక మెనిస్తె తిల, చి దేముడుచి దయజోచిఉపీప్ర్ తిలి.

3
దేముడు దెతి రచచ్నకయోహాను సాటప్ కెరిల్సి
(మతత్ 3:1-12;మారుక్ 1:1-8;యోహా 1:19-28)

1 తిబెరియ మెలొ సర్ రానొ పనర వెరుస్ల్ రోమ్
పటున్మ్ తెంతొ ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లు ఏలుప కెరె తిలి పొది,
జోవయించి తెడి పొంతి పిలాతు యూదయ పదేసిమి
అదికారి జా తా, హేరోదు మెలొసొ గలిలయ పాంతుమ్ తె
అదికారి జా తా, జోచొ బావొసి పిలిప్ ఇతూరయ అనెన్
తకోనీతిమెలపాంతుమ్ లుతె అదికారి జాతా, లుసానియ
అబిలేనే పాంతుమ్ తె అదికారి జా తా, 2 అనాన్ మెలొసొ
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా తా, దూజాంవొస్ జలొ కయప
తెదొడి ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా తిలి పొది, జెకరాయ్చొ
పుతుత్ సి యోహాను బయిలు దేసిమి *బులెత్ తిలి పొది,
దేముడుచి జో సంగుక తిలి కబుర్ జోక అయ్ లి. 3 జలె,
జోచి కబుర్ జో సంగుక దేముడు తియారికయ్, “తుమ్ చి
పాపల్ చి రిసొ తుమ్ దుకుమ్ జా, అమ్ చొ దేముడు
తుమ్ చిపాపుమ్ చెమించుప కెరి గురుక తుమ్బాపిత్సుమ్
నఙన”మెనయోరాద్ ను గాడు పాసి ఒండి బుల బులసాటప్
కెరె తిలన్. 4దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయాచ కోడు
రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె రెగిడిల్ రితి;
“ఎకిక్లొ అంచొబారికి జా, అంచి అవాడ్ రితొజా,
పబు జెతికయ్వాటు తినన్గ కెరిల్ రితి తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్

జా
మెన, బయిలె పదేసిమితా కేక్ గల సాటప్ కెరెదె.
5 ఎతిక్ డొంగుర్, ఎతిక్ మెటట్ , ఎతిక్ లోయ సదూనుమ్

జవుల,
వంకుడ వటొట్ తినన్గ జవుల, చి గరుక్ తిల వటొట్ మినన్

జవుల,
6 దేముడు మానుస్ల్ క కీసి రచిచ్ంచుప కెరెదె గే ఎతిక్జిన్

దెకుల.” మెన రెగిడిల్ కోడు.
బాపిత్సుమ్ క అయ్ లసక యోహాను గోల కెర బుదిద్

సంగిలిసి
7 జలె, జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙనుక మెన బార్ జల

ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ క దెక కెర, యోహాను జోవయింక ఇసి
మెలన్: “అయివొచి రితి విసుస్మ్ పెటిట్ తిలస, తుమ్!
దేముడు కెరి సిచచ్ పిటట్వనుక ఉచరుక మెన తుమ్ క
సికడొల్సొ కొనొస్? 8 తుమ్ కెరె పాపల్ ముల దా, చెంగిల్
బుదిద్ ఇండ, ఆతమ్పలితుమ్ దెర. పడొత్ , ‘అబాహామ్ అమ్ క
అబొబ్ జయెదె చి రిసొ, దేముడు తెన్ బెద అసుస్మ్’ మెన
తుమ్ క తూమ్ ఉచరన సొంత గవురుమ్ సంగుక నాయ్.

కిచొచ్క మెలె, దేముడుక ఇనెన్చ పతల్ తెన్ అబాహామ్ చి
రిసొ బోదల్ క జెరమ్వుక తెరె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.
9 ఈందె, అపెప్ పబు కురాడు వాండి కెర, రూకుక బుంది
కండుక, కురడి దెర టీఁవ అసెస్, జలె, చెంగిల్ పలితుమ్ నే
దెరొఎతిక్ రూకుక కండ కెరఆగితె గలుల,”మెనయోహాను
జాగర బుదిద్ సంగిలన్.

10జో ఇసి సంగితికయ్, “దసిస్ జలె, అమ్ కిచొచ్ కెరుక
గే అమ్ క సంగు” మెన జనాబ్ పుసిల, 11జో జోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “కకక్ దొనిన్ సొకక్ల్ తవుల
గే, ఎదగ్రె సొకక్ నెంజిలొసొక ఏక్ దెంక. కకక్ అనిన్మ్
తిలె, జో అనిన్మ్ నెంజిలొసొక అనిన్మ్ దెంక.” మెలన్.
12 జలె, బాపిత్సుమ్ నఙనుక మెన సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ కి
యోహానుతె అయ్ ల, చి “గురుబాబు, ఆమ్ కిచొచ్ కెరుక?”
మెన పుసిల. 13జో జోవయింక, “తుమ్ కెదిద్ సిసుత్ నఙుక
నాయిమ్ తయెదె గే, తెదిద్లి నఙ. అనెన్ ఒగగ్ర్ నఙ నాయ్”
మెలన్. 14 “ఆమ్, జలె, కిచొచ్ కెరుక?” మెన సయ్ నుయ్మ్
సుదల్ పుసిలె, యోహాను జోవయింక, “బియఁడ జవుస్,
ఆరిచ నిందల్ కెర జవుస్, కచి ఆసిత్ దొరుక్ కెరన నాయ్.
దసిస్ కెరెల్ చోరిల్ రితిజయెదె. జాపోన, గనితుమ్ చినాయిమ్
తెన్చిజీతుమ్నఙన, ‘సాలు’మెనసరద్ తెన్జియ,”మెన
యోహాను సంగిలన్.
కీసుత్ చి రిసొయోహాను బోదన కెరల్సి

15 ‘జెతొ కీసుత్ జా తయెదె’మెన పెజల్ ఎతిక్ అజజ్ కెరన,
యోహానుచి రిసొ “ఈంజొ ఏక్ వేల కీసుత్ జా తయెదె”
మెన పెటిట్ ఉచరంతె తతికయ్, 16 జో ఇసి మెన జబాబ్
దిలన్. “ఆఁవ్ పానితె తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెతసి, గని
అంచి కంట అదికారుమ్ తిలొసొ జెతయ్. జోచ చటొట్ తెచ
జోడుల్ చ వాలివొ యిపుక జలెకు అంక విలువ నాయ్. జో,
జలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్, †ఆగి తెన్ తుమ్ క
బాపిత్సుమ్ దెయెదె. 17 జోచి పూనితి సూపు జోచి అతిత్
అసెస్. జోచి కెలిన్ సుబుమ్ కెర జోక కామ్ క జెతి పంటొ
గుడడ్ కెర కొటుట్ తె కుడవ, కో విజవుక నెతిరిల్ ఆగితె పోటు
గల డయగెలెదె,”మెనయోహాను సంగిలన్. 18ఒగగ్ర్ దస
దయిరిమ్ కొడొ సంగిత జాగర సంగిత కొడొ తెన్ పెజల్ క
దేముడు దెతి రచచ్నచి రిసొ యోహాను సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెరల్న్.

19 గలిలయ పాంతుమ్ చొ అదికారి జలొ హేరోదు, జలె,
బావొస్ చి తేరిస్ హేరోదియక ఆనన తిలన్, చి అనెన్ కిచొచ్
కిచొచ్ గరచ్ కమొ ఒగగ్ర్ కెరె తిలన్. జాచి రిసొ యోహాను
జోవయింక గోల కెరె తిలన్, చి రిసొ 20 అనెన్క్ పాపుమ్ కి
కెరల్న్. కిచొచ్ మెలె,యోహానుక జేలి కెర జేల్ తె గలిలన్.

* 3:2 3:2 1:80 దెక. † 3:16 3:16బారికుల్ 2:3-4 దెక. అనెన్ అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, ఆగిక బఙార్ గట సుబుమ్ కెరుక జయెదె, నెంజిలె,
ఆగితె అరిప్తుమ్ దెతిసి సుబుమ్ జయెదె. దసిస్, ఆగిచిబాపిత్సుమ్మానుస్చి ఆతమ్క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సుబుమ్ కెరిస్ క టాలి గురు జయెదె.
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యేసు బాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
21 జా నే జతె అగెగ్, జలె, పెజల్ ఎతిక్జిన్ బాపిత్సుమ్

నఙన్ తికయ్, యేసు కి బాపిత్సుమ్ నఙన పారద్న కెరె
తతికయ్, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి. 22 దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ పారవ్ పిటట్చి రితి ఉత జా, జోచి ఉపిప్రి టీఁవిలి,
చి “తుయి అంచొ పేమ తిలొ పుతుత్ . తుచి రిసొ అంక
సరద్సంతోసుమ్”మెన,పరలోకుమ్తెంతొఅవాడ్అయ్ లి.
యేసుచి వంసుమ్ వరస్ తెన్ రెగిడిల్సి

23యేసు సేవ మొదొల్ కెరిల్ పొది, జోచి వయసు పాసి
పాసి ముపప్య్ వెరుస్ల్ జా తిలి. ‡యేసుక యోసేపుచొ
పుతుత్ సి మెంతె తిల.
యోసేపుహేలీచొపుతుత్ సి, 24హేలీమతత్తుచొ పుతుత్ సి,
మతత్తీయ లేవీచొపుతుత్ సి, లేవీమెలీక్చొపుతుత్ సి,
మెలీక్యనన్చొపుతుత్ సి,యనన్యోసేపుచొపుతుత్ సి,
25యోసేపుమతత్తీయచొపుతుత్ సి,మతత్తీయ
ఆమోసుచొపుతుత్ సి, ఆమోను నాహాముచొపుతుత్ సి,
నాహాము ఎసిల్చొ పుతుత్ సి, ఎసిల్ నగగ్యిచొపుతుత్ సి,
26 నగగ్యి మయతుచొ పుతుత్ సి, మయతు మతత్తీయచొ

పుతుత్ సి,
మతత్తీయ సిమియచొ పుతుత్ సి, సిమియ యోశేకుచొ

పుతుత్ సి,
యోశేకు యోదాచొ పుతుత్ సి, 27 యోదా యోహనన్చొ

పుతుత్ సి,
యోహనన్ రేసాచొపుతుత్ సి, రేసా జెరుబాబ్బెలుచొ పుతుత్ సి,
జెరుబాబ్బెలు సయలీత్యేలుచొ పుతుత్ సి, సయలీత్యేలు

నేరిచొ
పుతుత్ సి, 28నేరి మెలీక్చొపుతుత్ సి,మెలీక్ అదిద్చొ పుతుత్ సి,
అదిద్ కోసాముచొపుతుత్ సి, కోసాము ఎలమ్దాముచొపుతుత్ సి,
ఎలమ్దాము ఏరుచొ పుతుత్ సి, 29 ఏరు యెహోసువచొ

పుతుత్ సి,
యెహోసువ ఎలీయెజెరుచొ పుతుత్ సి, ఎలీయెజెరు

యోరీముచొ
పుతుత్ సి, యోరీము మతత్తుచొ పుతుత్ సి, మతత్తు లేవీచొ

పుతుత్ సి,
30 లేవీ సిమోయ్నుచొ పుతుత్ సి, సిమోయ్ను యూదాచొ

పుతుత్ సి,
యూదా యోసేపుచొ పుతుత్ సి, యోసేపు యోనాముచొ

పుతుత్ సి,
యోనాము ఎలాయ్కీముచొ పుతుత్ సి, 31 ఎలాయ్కీము

మెలెయాచొ
పుతుత్ సి, మెలెయా మెనన్చొ పుతుత్ సి, మెనన్ మతత్తాచొ

పుతుత్ సి,

మతత్తానాతానుచొపుతుత్ సి,నాతాను దావీదుచొపుతుత్ సి,
32 దావీదు యెసస్యిచొ పుతుత్ సి, యెసస్యి ఓబేదుచొ

పుతుత్ సి,
ఓబేదు బోయజుచొపుతుత్ సి,బోయజుసలామ్నుచొ పుతుత్ సి,
సలామ్ను నయసోస్నుచొ పుతుత్ సి, 33నయసోస్ను
అమిమ్నాదాబుచొ పుతుత్ సి, అమిమ్నాదాబు అరాముచొ

పుతుత్ సి,
§అరాము ఎసోనుచొపుతుత్ సి,
ఎసోము పెరెసుచొ పుతుత్ సి, పెరెసుయూదాచొపుతుత్ సి,
34 యూదా యాకోబుచొ పుతుత్ సి, యాకోబు ఇసాస్కుచొ

పుతుత్ సి,
ఇసాస్కు అబాహామ్ చొ పుతుత్ సి, అబాహామ్ తెరహ చొ

పుతుత్ సి,
తెరహ నాహోరుచొ పుతుత్ సి, 35 నాహోరు సెరూగుచొ

పుతుత్ సి,
సెరూగు రయూచొపుతుత్ సి, రయూ పెలెగుచొ పుతుత్ సి,
పెలెగు హెబెరు పుతుత్ సి, హెబెరు షేలహ పుతుత్ సి,

36షేలహ
కేయినానుచొపుతుత్ సి, కేయినాను అరప్కష్దుచొ పుతుత్ సి,
అరప్కష్దు సేముచొపుతుత్ సి, సేము నోవహ చొపుతుత్ సి,
నోవహ లెమెకుచొ పుతుత్ సి, 37 లెమెకు మెతూసెలచొ

పుతుత్ సి,
మెతూసెలహనోకుచొపుతుత్ సి,హనోకుయెరెదుచొపుతుత్ సి,
యెరెదు మహలలేలుచొ పుతుత్ సి, మహలలేలు

కేయినానుచొ
పుతుత్ సి, 38 కేయినాను ఎనోషుచొ పుతుత్ సి,
ఎనోషు సేతుచొ పుతుత్ సి, సేతు ఆదాముచొపుతుత్ సి,
ఆదాము దేముడుచొ *పుతుత్ సి.

4
సయ్ తాన్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 4:1-11;మారుక్ 1:12-13)

1 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ యేసుచి పెటిట్ బెర తా,
జోయోరాద్ ను గాడు పకక్ ముల దా, జా ఆతమ్ జోక పెలవ
నెతికయ్, ఒతత్ల్ తొచి బయిలు దేసిమి గెచచ్, ఒతత్ బులెత్
తిలన్. 2జా డొంగుర్ దేసిమి దొనిన్ విసొస్ దీసల్ తిలన్ క
సయ్ తాన్జోకపాపుమ్కెరవుకమెనఉచర,జాదొనిన్విసొ
దీసల్అలల్ర్ కెరె తిలన్. జేఁవ్దొనిన్ విసొపొదుల్ గెతికయ్,
యేసుక చూ కెరిల్.

3 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుతె జా కెర జోక, “తుయి
దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, ఈంజొ పతుత్ రు పోడియొ జతి
రితి సంగు”మెలన్. 4యేసు జోక ఇసి సంగిలన్,

‡ 3:23 3:23 గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ ఆతమ్కయ్మరియయేసుక అంగి జా తిలి, గెద.; 1:26-38. § 3:33 3:33
నెంజిలె, అరాముచి కోడు సగుమ్పుసత్కల్ తె తయెనాయ్. * 3:38 3:38మెలె,మానుస్ల్ ఎతిక్తె జోకయ్ దేముడు తొలితొ జెరమ్య్ లన్. * 4:4 4:4
మతత్యి 4:4 దెక. † 4:4 4:4 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు రితి ఇండితిసి. ‡ 4:4 4:4 దివ్తీయోపదేశ కాండుమ్ 8:3.
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“*మాములుమ్ పోడిచి సెకి తెన్ మానుస్ల్ జితి నాయ్.
†‡దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్.”

మెలన్.
5 తెదొడి సయ్ తాన్యేసుక ఒగగ్ర్ డోంకుతె కడ నా కెర,

ఎకిక్ నిముస్మ్ కయ్జోక ఒండిలోకుమ్ చరాజిమ్ లు దెకవ
కెర, 6 “ఈంజ ఎతిక్చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరి అదికారుమ్,
ఈంజేఁవ్ రాజిమ్ లు ఎతిక్తె తిలిస్ చి గవురుమ్ తుక
దెయిందె. ఈంజ ఎతిక్ అంచి అతిత్ అసెస్, కకక్ దెయిందె
గే అంచి ఇసుట్ మ్. 7జాక, తుయి అంక జొకరెల్గిన, తుకయ్
దెయిందె” మెన సయ్ తాన్ సంగిలన్. 8దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు ఇసిమెన జబాబ్ దిలన్,
“పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుకయ్ తుమ్ జొకర. జో

ఎకిక్లొచి సేవ తుమ్ కెరుక అసెస్.
మెన §దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్.”

9 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుక యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె
కడనాకెర,దేముడుచిగుడిచివెనొగ్ పుచిఉపిప్రిజోకటీఁవడ
కెర, ఇసిమెలన్,
“తుయి దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, ఎటొట్ తొ డేఁవు.
10 కిచొచ్క మెలె,
తుయి పమాదుమ్ నే జతి రితి
జోచ దూతల్ క దేముడు ఆడ దా తెదయెదె
11తుచ చటొట్ పతె నే లయితి రితి జేఁవ్ దూతల్
జోవయించ అతొత్ చంపొ కెర తుక ఉకుక్లనుల,
మెన *దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్” మెన సయ్ తాన్
సంగిలన్. 12యేసు జోక,
“పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుక పరిచచ్ కెరుక నాయ్
మెన †దేముడుచి కొడొతె సంగ అసెస్” మెనయేసు జబాబ్
దిలన్.

13జలె,సయ్ తాన్జేఁవ్అలల్ర్ కెర,పరిచచ్ కెరకొడొసంగ
కేడవ కెర, ‘అనెన్ కెఁయఁక గే అవ్ కాసుమ్ అయ్ లె, అనెన్
దసిస్ అలల్ర్ కెరిందె’మెనయ్ఉచర, ఉటట్ గెలన్.

యేసు తొలిల్తొ గలిలయతెబోదన కెరిల్సి
(మతత్ 4:12-17;మారుక్ 1:14-15)

14 జలె, అబొబ్స్ చి జోచి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
పెలవ నెతికయ్ యేసు జో వడిడ్లి గలిలయ పాంతుమ్ తె
అనెన్ గెలన్, చి జా పాంతుమ్ ఎతిక్తెచ సుటుట్ నంతచ
గఁవివ్లె జోచి రిసొ ఎతిక్జిన్ సూనల్. 15 అనెన్, జా
పాంతుమ్ చ యూదుల్ చ సబ గెరల్ ఎతిక్తె బోదన కెరె
తిలన్, చి ఎతిక్జిన్ జోచి గవురుమ్ సంగితె తిల.

16 జో బాల తతె తెంతొ వడిడ్లి ఒతత్చి నజరేతు గఁవివ్
యేసు అయ్ లన్, అనెన్, ‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి యూదుల్ చి
సబ గెరలె గెలన్. రోజుక సెలవ్ కడ దీసి దసిస్ సబగేరి
గెచుచ్క జోక అలవాట్. జలె, జయియ్ దీసి ఒతత్చి
సబగేరి గెచచ్ కెర, దేముడుచి కొడొ సదు కెరుక మెన
టీఁవిలన్. 17 జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయా
పుసత్కుమ్ తెచి కొడొ సదు కెరుస్ మెన జోచి అతిత్ దిల, చి జా
ఉగడ్ కెర, సదు కెర సూనయ్ లన్.
18 “దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అంచి పెటిట్ అసెస్.
బీద సుదల్ క సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ తి రిసొ
జోజోవయించి ఆతమ్సెకి అంచి బోడి సువ దా
అదికారుమ్దా అసెస్.
జేలి జలస విడద్ల్ జతిసి
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రితి, పడొత్
గుడిడ్ జలస అనెన్ దెకితిస్ చి రిసొ
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రితి,
అనెన్మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ కెరమానుస్ల్ చబాదల్
ఆఁవ్ పిటట్వ దస బాదల్ తెంతొ విడద్ల్ కెరి రిసొ,
19 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు
జోచి దయమానుస్ల్ క దెకయెదె’మెన
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రిసొయి
జోఅంక తెదవ అసెస్”
మెన దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయాచి అతిత్ రెగిడిల్
కోడు యేసు సదు కెర సూనవ కెర, 20జా పుసత్కుమ్ డంప
కెర,జాసబగేర్ చొసేవ కెరొస్ క అనెన్ దా కెర,అనెన్ వెసిలన్.
జా సబగేరి తిలస ఎతిక్జిన్ జోక చెంగిల్ దెకితె తిల.

21తెదొడిజోవయింక, “దేముడుచి కొడొతెచ ఆఁవ్ అపెప్
తుమ్ క సూనయ్ ల కొడొ ఆజి ఎతిక్ జరుగ్ జంక దెర అసిత్”
మెన సంగిలన్. 22 తెదొడి, “చెంగిలొ మానుస్, ఈంజొ
సంగిల కొడొ నిజుమిసతిత్మ్ చ”మెన జేఁవ్ ఆచారిమ్ సంగ
తా, “గని ఈంజొ యోసేపుచొ పుతుత్ సి, నెంజె గె?” మెన
అనెన్ ఇదిల్ అనామ్నుమ్జా సంగిల.

23 జలె, యేసు జోవయించి బుదిద్ జాన కెర, జోవయింక
అనెన్, “డాకట్ర్, తుకయ్ తూయి చెంగిల్ కెరను” మెంతె
అంక, అనెన్ §“కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె ఇస దస వెలెల్ల
కమొ కెరల్న్ మెన తుచి రిసొ సూన అసుస్మ్. ఇనెన్ కి తుచి
సొంత దేసిమిదస కమొకెరుమెనఅంక సంగితె, కిచొచ్గె?”
24 అనెన్, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,

§ 4:8 4:8 దివ్తీయోపదేశ కాండుమ్ 6:13. * 4:11 4:11 కీరనలు 91:11, 12. † 4:12 4:12 దివ్తీయోపదేశ కాండుమ్ 6:16. ‡ 4:16
4:16యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె దేముడుక జొకరి దీస్. సెలవ్ కడనిల్ దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి
సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన
నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి

కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి. § 4:23 4:23 కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ కి
జోవయించి దేసిమ్ చి పటున్మ్, దసిస్ లటట్బ్ తతి.
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దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ కేన్ మానుస్క కి జోచి సొంత
దేసిమ్ చమానుస్ల్ ఇసుట్ మ్ జతినాయ్”మెలన్.

25 గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఏలీయా
పూరుగ్ మ్ చొ తిలి పొది, తినిన్ వెరుస్ల్ నర పూరి కిచొచ్
పాని పెటె నాయ్. చి ఒండి దేసిమి ఒగగ్ర్ కరు జా గెలి.
జలె, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ అమ్ యూదుల్ మొతుత్ మ్ తె
జా పొది ఒగగ్ర్ జిన్ రండెలివొ తిల. 26 గని జేఁవ్
మొతుత్ మ్ జిన్ తె ఎకిల్తె కి దేముడు ఏలీయాక తోడు తెదయె
నాయ్. సీదోను పాంతుమ్ చి సారెపతు గఁవివ్చి *రండెలి
ఎకిల్తె జోక తోడు తెదయ్ లొ. 27 పడొత్ , దేముడుచ కబురుల్
సంగిలొ ఎలీషాచి కాలుమ్ అమ్ చ †ఇసాయేలుల్ తె వెలిల్
రోగుమ్ దెరల్ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ తిల. జలె, జోవయింతె
కో కి చెంగిల్ జతి నాయ్. గని సిరియ దేసిమ్ చొ అమ్ చొ
యూదుడు నెంజిలొ ‡నయమానుయి చెంగిల్ జలొ;యేసు
సంగిలన్. 28జలె, యూదుల్ క నాయ్, గని వేర దేసిమ్ చక
దేముడు చెంగిల్ కెరయ్ లిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి సూన
కెర,జాసబగెరితెతిలయూదుల్ ఎతిక్జిన్ క ఒగగ్ర్ కోపుమ్
అయ్ లి. 29జేఁవ్ ఉటట్ జా,యేసుక పటున్మ్ తెంతొ ఉదడ
కెర,జోవయించిపటున్మ్టీఁవిలిమెటట్చి కొసాఎదఉదడల్;
‘ఒతత్ తెంతొ గలి జవుస్’ మెన సేడయ్ తి రిసొ, 30 గని
యేసు పమాదుమ్ నే జతె జోవయించి నెడిమి తెంతొ బార్
జాజో గెచుచ్క ఉచరిల్ వాట్ క గెలన్.

కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చి సబగేరితయేసు
(మారుక్ 1:21-28)

31 తెదొడి జా గలిలయ పాంతుమ్ చి కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తె యేసు ఉటట్ గెచచ్, సెలవ్ కడనిల్ దీసి మెన,
సబగేరి గెచచ్ జా పటున్మ్ చ యూదుల్ క బోదన కెరల్న్.
32 దేముడు దిలి అదికారుమ్ కొలిద్ బోదన కెరె తతికయ్,
జనాబ్ ఆచారిమ్ జల.

33 జలె, జేఁవ్ తిలి సబ గెరి బూతుమ్ దెరొల్ ఎకిక్లొ
తిలొ. జో జలె, గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన కేక్ గలన్
మెలె, 34 “ఓ నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుపబు, అమ్ చి తెన్
తుక కిచొచ్? అమ్ క పాడ్ కెరుక జా అసిస్స్ గె? తుయి
కొనొస్ గే ఆఁవ్ జాని. తుయి దేముడుచి §సుదిద్ తిలొసొ
తుయి, అమ్ క ములు” మెన కేక్ గల సంగిలొ. 35యేసు,

జలె, “తుకెల్ తా ఇనెన్క ముల దా గో!” మెన జో మానుస్క
దెరిల్ బూతుమ్ క గోల కెరల్న్. గోల కెరికయ్, ఎతిక్జిన్ చి
నెడిమి బూతుమ్ జోమానుస్క సేడవ దా, జోక పమాదుమ్
నే కెరె జోతె తెంతొ బార్ జలన్. 36 జరుగ్ జలిసి ఎతిక్జిన్
దెక ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ, “ఇనెన్చి కోడు కిచొచ్ అదికారుమ్ చి?
బూతల్ క గో! మెన ఆడ దెతయ్, చి జేఁవ్ బార్ జా గెతతి”
మెన ఆచారిమ్ జా సంగిల. 37 జా దీసి తెంతొ ఒండి
పాంతుమ్ తెజో కెరల్ కమొచి రిసొజాన్ ల.

పేతురుచి అతత్స్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:14-17;మారుక్ 1:29-34)

38జలె,యేసు ఉటట్ సబ గెరి తెంతొబార్జా సీమోనుచి
గెరి గెలన్. జలె, సీమోనుచి అతత్స్ క జొరొజ్ తా ఆఁగ్ ఒగగ్ర్
తాత్ తతికయ్,జాక “చెంగిల్ కెరు”మెనజేఁవ్ బతిమాలప్
జా సంగిల, చి 39 యేసు జాచి పాసి టీఁవ జొరోజ్ క గోల
కెరికయ్, జొరొజ్ చటుక్న గెలి, చి బేగి జా ఉటట్ కెర, జేఁవ్ క
సవెచన కెరిల్.

40జా సంజె పొదుద్ గెతె తతికయ్, కచమానుస్ల్ క కిచొచ్
కిచొచ్ జొరొజ్ల్ తిల గే, యేసుతె జోవయింక కడ ఆనల్, చి
జోవయింతె ఎతిక్ మానుస్క చడ, చెంగిల్ కెరల్న్. 41అనెన్,
ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ తెంతొ బూతల్ బార్ జా, “తుయి,
దేముడుచొ పుతుత్ సి.” మెన కేక్ గల. గని జేఁవ్ బూతల్ క
యేసు గోల కెరల్న్, అనెన్ జేఁవ్ లటట్బుక సెలవ్ దెయెనాయ్.
కిచొచ్క మెలె,జోక *‘కీసుత్ యి’మెన జేఁవ్ జానిల్ రిసొ.

యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ములిలిసి
(మారుక్ 1:35-39)

42 రాత్ పాయితికయ్, యేసు బార్ జా కోయి నెంజిలి
టాన్ తె గెలన్, గని పెజల్ జోక చజన జోతె అయ్ ల, చి
“అమ్ క ముల దా గో నాయ్” మెన జో ఉటట్ గెచుచ్క అడుడ్
కెరక్ దెకిల. 43 జో జోవయింక, “దేముడుచి †రాజిమ్ చి
రిసొచి ‡సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ అనెన్ తిల పటాన్ల్ తె కి
సూనపుకఅసెస్. ఈంజయ్కామ్ కయ్దేముడుఅంకతెదవ
అసెస్.” మెనజబాబ్దిలన్. 44జలె, §యూదయదేసిమ్ చ
సబ గెరలె బుల బులయేసు బోదన కెరె తిలన్.

* 4:26 4:26జా రండెల్మానుస్క కతిసి నెంజితికయ్, ఏలీయాపారద్న కెరొల్ , చి సరిపుచుప జతిసి ఒతత్ తెంతొ జేఁక దొరుక్ జతె తిలి, చి పుతుత్ సి మొరికయ్,
ఏలీయాపారద్న కెరికయ్, జిలన్. 1రానల్పుసత్కుమ్ 17 అదయ్యిమ్. † 4:27 4:27మెలె ‘యూదుల్ తె’. ‡ 4:27 4:27రానల్ దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 5
అదయ్యిమ్. § 4:34 4:34 దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ * 4:41 4:41 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె’
మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొసొ. † 4:43 4:43 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’ మెలె, ‘పరలోకుమ్’
ఏక్ అరుద్ మ్, గని అనెన్ కిచొచ్ మెలె, జో పరలోకుమ్ తెంతొ ఏలుప కెరిసి. జో ఏలుప కెరిసి మెలె, ఉగుమ్మారుస్ప జలెకయ్ ఎదారుద్ మ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప
కెరెదె, గని మదెనె కి 1. జోక నంపజలమానుస్ల్ చి పెటిట్ ఏలుప కెరయ్, చి 2. జోచి సెకి ఈంజ లోకుమ్ తె కామ్ కెరయ్. ‡ 4:43 4:43 ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచిమెలె,జోచిరాజిమ్పాఁవజాఅయ్ లిస్ చి కబుర్,మతత్యి 12:28,మారుక్ 1:15, పడొత్ జోపాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి కబుర్,
యేసుయి దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్ జో దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి రిసొచి కబుర్. § 4:44 4:44 ఇనెన్
‘యూదయ దేసిమ్’ మెలె, యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్. మెలెయూదయ పదేసిమ్ కి, సమరయ పదేసిమ్ కి, గలిలయ పాంతుమ్ కిమొతుత్ మ్ బెదయ్ లిసి. జా
మొతుత్ మ్ బెదయ్ లిస్ కయ్ ‘యూదయదేసిమ్’మెన ఇనెన్ సంగితయ్మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. మతత్యి 4:23-25 దెక, చిమారుక్ 1:39, 3:7-10
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5
యేసు పెజల్ క బోదన కెరిల్సి
(మతత్ 4:18-22;మారుక్ 1:16-20)

1 జలె ఏక్ దీసి కిచొచ్ జలి మెలె, యేసు *గెనేన్సరెతు
మెంతి గాడు పాసి టీఁవ తతికయ్, దేముడు దిలి †కోడు
సూనుక జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రిసొ, పెజల్ బెర జా
జోచి ఉపిప్రి డంకి జల. 2 జలె, గాడు సొడి దొనిన్ దోనివొ
తిలిసి యేసు దెకిలన్. జాలరుల్ జోవయించ జేఁవ్ దోనివొ
తెంతొ ఉతజాఁత జోవయించ వలల్ దోవితె తిల. 3 జేఁవ్
దోనివొతె ఏక్ సీమోను మెలొసొచి, జో సీమోనుచి దోనితె
యేసు వెగ కెర,జోక “ఒడుడ్ తెంతొ దోని ఇదిల్ పెలవ దేసు”
మెన సంగిలన్, చి పెలవ దెతికయ్, యేసు వెస కెర, దోని
తెంతొ పెజల్ క బోదన కెరుకమొదొల్ కెరల్న్.

సీమోనీంసి ఒగగ్ర్మొసస్ దెరి రితియేసు కెరిల్ వెలిల్ కామ్
4 యేసు బోదన కెర కేడయ్ లి పడొత్ , “దీగు తిలిస్ తె

తుమ్ చ వలల్ గల చి మొసస్ దెరె” మెన సీమోనుక
సంగిలన్. 5 దసిస్ సంగితికయ్, “గురుబాబు, ఒండి
సరారాతి వలల్ గల తిలమ్, గని కిచొచ్ దెరుమ్ నాయ్.
గని తుయి సంగిలె, అమ్ చ వలల్ గలుమ్ దె” మెన సంగ
6 గలిల, చి ఒగగ్ర్ మొసస్ వలతె సేడిత్కయ్, వలల్ కుటిట్త్
రితి జల. 7 అనెన్క్ దోనితె తిల జోవయించ గోతుసుదల్ క
“తుమ్ తోడు జా” మెన సయ్ న కెరల్. జేఁవ్ తోడు అయ్ ల,
చిజేఁవ్దొనిన్దోనివొబెరు బెరయ్ ల,చిదోనివొబుడుడ్ క దెరల్.

8 జరుగ్ జలిసి జో సీమోను పేతురు దెక కెర, యేసుచి
చటెట్ సెరున్ సేడ, “పబువ, అంక ముల దా ఉటట్ గో, ఆఁవ్
పాపుమ్ సుదొ” మెన సంగిలన్. 9 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ దెరల్
మొసస్చి కొటెట్ ఎదివాట్మెన దెక కెర,జో కి,జో తెన్ తిలస
ఎతిక్జిన్ కి ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జల. 10దసిస్ సీమోనుమొసస్
దెర జటుట్ చ జెబెదయిచపుతత్రుల్ యాకోబు చియోహాను కి,
జోతెన్ఆచారిమ్జల. యేసు,జలె, “తుమ్బియఁనాయ్.
అపెప్ తెంతొ, మానుస్ల్ అంక నంపజతి రితి జోవయింక
కడ ఆన్ త జాలరుల్ తుమ్ జసెత్” మెన సీమోనుక సంగిలన్,
11 జలె, దోనివొ ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆన కెర, ఎతిక్ ముల దా,
యేసుచసిసుస్ల్ జంకజోచిపటిట్ గెచచ్,జోతెన్బులుక దెరల్.

వెలిల్ రోగుమ్ తిలొసొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:1-4;మారుక్ 1:40-45)

12యేసు ఏక్ గఁవివ్ తిలి పొది, వెలిల్ రోగుమ్ బెరు తిలొ
ఎకిక్లొ ఒతత్ అయ్ లొ, అనెన్, యేసుక దెక సెరున్ సేడ,

“పబు, తుక ఇసుట్ మ్ తిలె, ‡తుయి అంక చెంగిల్ కెర సుదిద్
కెరుక తెరిస్” మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్. 13 దసిస్
సంగితికయ్, యేసు ఆతు చంపొ కెర జోక చడ, “తుయి
చెంగిల్ జంక, అంక ఇసుట్ మి. తుచి వెలిల్ రోగుమ్ గెచచ్
సుదిద్ జా” మెన సంగిలన్, చి బేగి జోచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలి.
14యేసు జోక కిచొచ్ ఆడ దిలన్మెలె, “కకక్ సంగు నాయ్,
గని దేముడుచి గుడితె గెచచ్, ఒతత్ సేవ కెరొపూజరితె గెచచ్,
తుచి ఆఁగ్ చెంగిల్ జలిసి జోక దెకవ, మోసే పూరుగ్ మ్
సంగిలి రితి, తుయి చెంగిల్ సుదిద్ జలిసి ఎతిక్జిన్ క రుజుజ్
దెకయ్ తి రితి, ఒతత్ కానుక దేసు.”

15 “కకక్ సంగు నాయ్” మెన జోమానుస్క యేసు సంగ
తిలె కి, అగెగ్చి కంట అపెప్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుచి రిసొ
§సూనల్, చి ఒగగ్ర్ జిన్ “యేసుచి బోదన సూనుమ్ దె”మెన,
“అమ్ చ జొరొజ్ల్ గెచచ్వెదె” మెన బెర జెతె తిల. 16 గని
ఎకెక్క్ సుటుల్ యేసు కో నెంజిలిటాన్ తె గెచచ్ *పారద్న కెరెదె.

ఉటుట్ క నెతిరొల్ రోగిక చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 9:1-8;మారుక్ 2:1-12)

17 ఏక్ దీసి యేసు బోదన కెరె తతికయ్, పరిసయుయ్ల్
చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స పాసి వెస తిల.
ఈంజేఁవ్ గలిలయ పాంతుమ్ చ చి యూదయ పదేసిమ్ చి
గాఁవొవ్ ఎతిక్ తెంతొ చి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ జా
తిల. అనెన్, మానుస్ల్ చ జొరొజ్ల్ బాదల్ జో గెచచ్వుక మెన
యేసు దేముడుచి సెకి తెన్ తిలొ. 18 జలె, కిచొచ్ జరుగ్
జలి మెలె, ఓదె,వాతుమ్జొరొజ్ తెన్ తిలొసొఉటుట్ క నెతిరొల్
మానుస్ ఎకిక్లొకఅనెన్మానుస్ల్అంతురొన్ తెన్వయఆన,
యేసుతె ఆన కెర జోచి చటెట్ తిఁయ దెంక మెనవాట్ చజిల.
19 గని జనాబ్ ఒగగ్ర్ జిన్ బెర తిలి రిసొ యేసు తిలి గెరి
పెసుక వాట్ నాయ్ మెన, ఒరెన్ వెగ కెర, జో తిలి గదిచి
ఉపిప్ర్ఒరెన్చివెలిల్ బొరొ కెర,జాబొరొవాట్పెజల్ చినెడిమి
యేసుచి పురెతొక జోమానుస్క అంతురొన్ తెన్ ఉతవ దిల.

20 జలె, జేఁవ్ కడ ఆనల్ మానుస్ల్ చి జో ఉటుట్ క నెతిరొల్
మానుస్చి నముకుమ్ యేసు దెక కెర, “నేసత్ము, తుచి
పాపల్ చెమించుప జా అసిత్” మెన జో ఉటుట్ క నెతిరొల్
మానుస్క సంగిలన్. 21జో దసిస్ సంగితికయ్, మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ బమమ్ జా,
“ఈంజొమానుస్ కొనొస్? ఇసి లటట్బ దేముడుచి విలువ కడ
పాపుమ్ కెరయ్. దేముడుక పిటట్వ కో కిపాపల్ చెమించుప
కెరుక నెతిరి!” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బనల్.

* 5:1 5:1ఈంజ గాడుక మతత్యి చిమారుక్ రెగిడిల్స్ తె ‘గలిలయపాంతుమ్ చి గాడు’ మెంతతి. † 5:1 5:1 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’;మారుక్ 1:14.
నెంజిలె ‘యేసుచి బోదన’; మతత్యి 4:7. ‡ 5:12 5:12 జా దేసిమి వెలిల్ రోగిచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలె, సుదిద్ జలన్ మెన తెదొడ్ చ యూదుల్ సంగితె తిల.
కిచొచ్క మెలె, ఏక్మానుస్క వెలిల్ రోగుమ్ తిలె, ‘జో గఁవివ్ తంక గారు’మెలి రితి ‘జోచి జబుబ్ డేఁవ అమ్ కయ్ దెరెదె’మెలి రితి బిఁయ కెర, గఁవివ్ తెంతొ ఉదడుల.
దేముడుచి దయచిరిసొవెలిల్ రోగుమ్పూరి గెలె, ‘అనెన్ సుదిద్ జలొ’మెనగఁవివ్ అనెన్ పెసడుల. 17:14చిఎటొట్ చి కోడు కి దెక. § 5:15 5:15జొయియ్మానుస్

సూనయ్ తె తిలొ. మారుక్ 1:45. * 5:16 5:16 దేముడు అబొబ్స్ చి ఇసుట్ మ్ సూనుక మెన,జోచి సెకిక అనెన్ సెకి జంక మెన.
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22 జలె, జేఁవ్ అనామ్నుమ్ జా లటట్బంతె తిలిసి యేసు
పూరి జాన కెర, జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్క దసిస్ అనామ్నుమ్ తియంతసు?
23 ‘తుచి పాపల్ చెమించుప జా అసిత్’ మెనుక సులుల్ గే,
‘ఉటట్ ఇండు’ మెనుక సులుల్ గే తుమ్ ఉచర. 24 జలె,
†మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లయ్అంక,ఈంజయిలోకుమ్ తె
కి పాపల్ చెమించుప కెరి అదికారుమ్ అసెస్ మెన రుజుజ్
దెకయిందె, మెన జేఁవ్ క సంగ కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్ జో
మానుస్క అనెన్ దెక కెర, అలెల్, తుయిఉటట్ , తుచి అంతురొన్
వయన ఇండ గెరి గో మెన తుక ఆఁవ్ సంగితసి!” మెన
యేసు సంగిలన్. 25 బేగి జో మానుస్, జో ఎంగడ్ తిలిసి
ఉకుక్ల వయన, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ, సంగ గెరి
ఉటట్ గెలన్. 26దసిస్ జరుగ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ క దెరిల్, చి “ఆజి బలే ఆచారిమ్ చి కామ్ దెకిలమ్”
మెన దేముడుక గవురుమ్ కెరల్, చి జోచి సెకిచి ఉపిప్ర్ చి
బయిమ్జోవయించి పెటిట్ బెరిల్.

లేవీమెలొసొకయేసు బుకారిల్సి
(మతత్ 9:9-13;మారుక్ 2:13-17)

27 ఇనెన్చి పడొత్ , యేసు బార్ జా ఒతత్ తెంతొ గెచచ్,
సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ ఎకిక్లొక దెకిలొ. జోచి నావ్ ‡లేవీ.
జో సిసుత్ నఙితి టాన్ తె వెస తిలన్, చి “అంచి పటిట్ జా
అంచొ సిసుస్డు తుయి జా” మెన యేసు జోక బుకారల్న్.
28 బుకారికయ్, సుంకరొ జలొ జో లేవీ, ఉటట్ జోచి కామ్
ఎతిక్ ముల దా,యేసుచి పటిట్ ఉటట్ గెలన్.

29 లేవీ యేసుక గెరి కడ ఆన కెర, జోక వెలిల్ విందు
దిలన్. సిసుత్ నఙితస చి వేర మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్
జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కంక వెసిల. 30 జలె, పరిసయుయ్ల్
చి జోవయింతెన్ బెదిత మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స జా దెక కెర, “§సిసుత్ నఙితస తెన్ *పాపుమ్ కెరల్
సుదల్ తెన్ తుమ్ కిచొచ్క వెస అనిన్మ్ కతత్సు?” మెన
యేసుచ సిసుస్ల్ క గోల కెరల్. 31 దసిస్ జతికయ్, యేసు
జేఁవ్ క కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “జబుబ్ తెన్ అసుస్మ్ మెన
చిననల్స డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్, గని జబుబ్ నెంజిలసక డాకట్ర్
అవ్ సురుమ్నాయ్. 32జలె, ‘పాపుమ్ కెరొల్సొ అమ్’మెన
చినంతసక ‘జోవయించిపాపుమ్ చిరిసొదుకుమ్జాముల

దెతు’, మెన జోవయింకయ్ బుకారుక మెన అయ్ లయ్
గని ‘పాపుమ్ కెరొల్సొ నెంజుమ్, అమ్ క పునిన్మ్’ మెన
ఉచరంతసక బుకారుక నాయ్” మెన జోవయింక యేసు
సంగిలన్.

చువెవ్ తతిస్ చి రిసొయేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 9:14-17;మారుక్ 2:18-22)

33 జలె, సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ యేసుక, “యోహానుచ
సిసుస్ల్ చువెవ్ తా పారద్న కెరుక అలవాట్. పరిసయుయ్ల్ చ
సిసుస్ల్ కి దసిస్ కెరుల, గని తుచయ్ సిసుస్ల్ కంక
పింక జతతి” మెన అనామ్నుమ్ తెన్ పుసిల. 34 యేసు
జోవయింక ఇసి సంగిలన్. “కేన్ పెండిల్తె, జోవయించి
నెడిమి పెండిల్ఉబేడొ తిలె పొది పెండిల్ విందుక బుకారల్స
చువెవ్ తతి రితి కెరుక జయెదె గె? 35 జలె, పెండిల్ఉబేడొచి
పచెచ్న జలసచి నెడిమి తెంతొ జోక †దెర వేరతె కడ నిలె,
జేఁవ్ దీసల్ క జోచ మానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్ తవుల”
మెలన్.

36యేసు జోవయింక అనెన్క్ టాలి కి సంగిలన్. కిచొచ్
మెలె, “నొవి పాలుమ్ తెంతొ గండ చిర పొరిన్ పాలుమ్ తె
మాసిక గలిత్ నాయ్. దసిస్ కెరెల్, జా నొవి పాలుమ్ చిరి జా
తయెదె, చి జా గండ పొరిన్ పాలుమ్ తెన్ బెదె నాయ్.
37 పడొత్ జలె, ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ పోరిన్చి కాయ తెన్
కో సువితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా కాయపొరిన్ జలి రిసొ
దసిస్తె నొవి దాచ రసుస్మ్ సువిలెగిన, జా కాయ పులుక
నెతెచి రిసొ జా రసుస్మ్ పొంగుప జలె పొది జా కాయ
పుటెట్దె. పుటిట్లె, జా రసుస్మ్ సూఁయి జయెదె, చి కాయ
కి పాడ్ జా గెచెచ్దె. 38నొవి దాచ రసుస్మ్ నొవి కాయల్ తె
సువుక అసెస్. 39అనెన్, తొలితొ పొరిన్ దాచ రసుస్మ్ పియ
తిలె, నొవిదాచ రసుస్మ్ క కోర్ ప జతినాయ్. కిచొచ్క మెలె,
‘నొవిచి కంట పోరిన్చి చెంగిలి’ మెనుల” మెనయేసు టాలి
సంగ బోదన కెరల్న్.

6
విసాంతి దీసి సిసుస్ల్ కెరిల్స్ చి రిసొ పండితుల్ గోల

కెరిల్సి
(మతత్ 12:1-8;మారుక్ 2:23-28)

† 5:24 5:24 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన బయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొ. పూరుగ్ మ్పొది కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవుకజో సంగ తిలొ, చి సగుమ్ తె జయిటాలికజోవయింక ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెన
పూరుగ్ మ్ తెంతొ రెగడ్ అసిత్. దానియేలు 7:13 దెక. ‡ 5:27 5:27మారుక్తె కి జోక ‘లేవీ’ మెన రెగడ్ అసెస్. జోచి అనెన్క్ నావ్ ‘మతత్యి’; మతత్యి 10:3.
§ 5:30 5:30 సిసుత్ నఙితసక, అనెన్యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితె తిల. కిచొచ్క మెలె,జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి సేవ కెరె తిల,
పడొత్ సిసుట్ చి డబుబ్ల్ నఙితిపొది,నాయిమ్ చి కంటఅనెన్ నఙితెతిల. తెదొడ్ చయూదుల్ ‘అమ్ క నీతి,చివేరజాతివొకనాయ్’మెనుల. రోమ్దేసిమ్ చమానుస్ల్

యూదుల్ నెంజితి, చి సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ యూదుల్ నెంజిలసచి సేవ కెరె తిల. జాకయ్యూదుల్ జోవయింక నిసాక్రుమ్ దెకితె తిల. * 5:30 5:30
‘పాపుమ్సుదల్’మెనకిచొచ్క సంగిలమెలె,జేఁవ్పండితుల్సికడిత్ నీతినే కెరంతసక దసిస్ నిసాక్రుమ్దెకుల. జోవయింతెసగుమ్ జిన్నిజుమిఎతిక్అదికారుమ్
తిలొ దేముడు ‘పాపుమ్’ మెంత కమొక అలవాట్ జా తవుల, గని సగుమ్ జిన్ ఎకిక్ పండితుల్ చి కోడు పిటట్య్ తతి. † 5:35 5:35 ‘పెండిల్ఉబేడొ’ మెన
జోవయించి రిసొజొయియ్టాలి సంగితయ్. జోవయింక పడొత్ క విరోదుమ్ సుదల్ దెరమారుల, గెద.
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1ఏక్సెలవ్ కడనిల్ దీసి, *యేసుజోచసిసుస్ల్తెన్పంటొ
పికిలి బుఁయివాట్ గెతెతా,వాట్సొడితిల ఎనున్లు దొనిన్
జోవయించ సిసుస్ల్ కోడ అతొత్ తెన్ రెగడ్ చొపప్ జేడవ కతె
తిల. 2 జలె, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ పాసి తా యేసుచ
సిసుస్ల్ కెరిల్సి దెక కెర, “జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి ‘కామ్ కెరిల్ రితి
జతయ్’ మెన, ఈందె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్
నెంజిలిసితుమ్ కిచొచ్క కెరసు?” మెనజోవయింక గోల కెరల్.
3 జలె యేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “పూరుగ్ మ్
తిలొదావీదురానొ,జోక,చిజోతెన్తిలసక కిచూ కెరికయ్,
జాచి రిసొ కిచొచ్ కెరల్ గే, కెఁయ తుమ్ సదు కెరుస్ నాయ్
గే? 4 కిచొచ్ కెరిల్సి మెలె, దావీదు దేముడుచి గుడితె పెస
కెర, ఒతత్ తిలపూజరుల్ దేముడుక అరిప్తుమ్దిలపోడియొ
వెంటన, జేఁవ్పోడియొపూజరుల్ యి కంక జయెదెగనిఅనెన్
కో కంక జయె నాయ్ మెన జానెల్ కి, జేఁవ్ పోడియొ వంట
దా,దావీదు కి జో తెన్ తిలస కినాయిమ్నెంతె కి కయ్ ల.”
మెలన్. 5 తెదొడి జోవయింక అనెన్, “సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి
ఉపిప్రి †ఆఁవ్మానుస్జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొకఅదికారుమ్
అసెస్”మెన జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ క సంగిలన్.

ఆతు లంబ గెలొమానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 12:9-14;మారుక్ 3:1-6)

6 అనెన్క్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి యేసు జా పటున్మ్ తెచి
యూదుల్ చి సబ గెరి గెచచ్ పెస బోదన కెరె తతికయ్, ఒతత్
ఉజిల్ఆతు లంబ గెలొమానుస్ ఎకిక్లొతిలొ. 7జలె,మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్యేసుక
చెంగిల్ దెకితె తిల. కిచొచ్క మెలె, “సెలవ్ కడనిల్ దీసియేసు
జోమానుస్క చెంగిల్ కెరెదె గే నాయ్ గె” మెన దెకుక మెన,
రకితె అసిత్. “జోక చెంగిల్ కెరెల్గిన, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కామ్
కెరిల్ రితి జయెదె, చి యేసుక నేరిమ్ వయడుక జయెదె”
మెన ఉచర అసిత్. 8 గని జేఁవ్ చిమెనుస్తె ఉచరిల్సి యేసుక
ఎరెక్, చి ఆతు లంబ గెలొ జోమానుస్క కిచొచ్ మెలొ మెలె,
“ఇతత్ల్ జా ఎతిక్జిన్ దెకిత్ రితి నెడిమిటీఁవ.” మెలన్, చి
జో ఉటట్ ఒతత్ టీఁవిలన్.

9 తెదొడి యేసు జేఁవ్ క, “సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఎకిక్లొక
చెంగిల్ కెరుక గే కసుట్ మ్ కెరుక నాయిమ్? జోవయించి
పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరుక గే పాడ్ కెరుక నాయిమ్?” మెన
సంగిలన్. 10 సుటుట్ నంత అంకి గల జోవయింతె ఎతిక్

మానుస్క చెంగిల్ దెక కెర, ఆతు లంబ గెలొ మానుస్క దెక,
“తుచొఆతుచంపొకెరు”మెనసంగిలన్,చియేసుసంగిల్
రితి జోమానుస్ కెరికయ్,జోచొఆతు చెంగిల్ జలి.

11 పరిసయుయ్ల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స జరుగ్ జలిసి దెకిలె, జోవయింక ఒగగ్ర్ కోపుమ్
అయ్ లి, చి “యేసుక కీసి ‡కెరుమ?” మెన ఎకిక్లొ తెన్
ఎకిక్లొ లటట్బనల్.

యేసు బారజిన్ సిసుస్ల్ క నిసానిల్సి
(మతత్ 10:1-4;మారుక్ 3:13-19)

12జలె, కిచొచ్ జలి మెలె, జేఁవ్ పొదులె ఏక్ దీసి, పారద్న
కెరుకమెనయేసుబార్జాడొంగె గెలన్. జోఒండి సరారాతి
ఒతత్ పారద్న కెరె తిలొ. 13జలె, రాత్ పాయితికయ్, యేసు
జోవయించ సిసుస్ల్ క బుకారా కెర, జోవయింతె బారజిన్ క
నిసాన,ఈంజేఁవ్బారజిన్ క ‘§బారికుల్’మెననావ్తిలన్.
14 జేఁవ్ కో కో మెలె, ఎకిక్లొ సీమోను మెలొసొ. జోక
‘పేతురు’ మెనయేసు అనెన్క్ నావ్ తిలన్. పడొత్ పేతురుచొ
బావొసిఅందెయ. ఒతత్ తెంతొయాకోబు చియోహాను. ఒతత్
తెంతొపిలిప్చిబరొలొమయి. 15పడొత్ *మతత్యిచితోమా.
ఒతత్ తెంతొ అలప్యిచొ పుతుత్ సి యాకోబు, పడొత్ †సొంత
దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి ఆస తిలొ సీమోను మెలొ అనెన్కొల్ ,
16యాకోబుచొ పుతుత్ సి యూదా, పడొత్ ఇసక్రియోతు మెలి
గఁవివ్చొ యూదా మెలొసొ. ఈంజొ యూదా పడొత్ యేసుక
దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ దిలొ.

యేసు బోదన కెర కకక్ చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 4:23-25; 5:1-12)

17 జలె, యేసు జో నిసానల్ బారజిన్ తెన్ డొంగె తెంతొ
ఉత జా, సదూనుమ్ తిలి ఏక్ టాన్ తె టీఁవిల. చి
జోచ అనెన్ సిసుస్ల్ జో తెన్ తిల, చి ‡ఒండి యూదయ
దేసిమ్ చ మానుస్ల్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్,
వెలిల్ సముదుమ్ చి పాసి తిల తూరు చి సీదోను పటన్ల్ చ
మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ ఒతత్ తిల. ఈంజేఁవ్ జోచిబోద సూనుక
చి “అమ్ చ జొరొజ్ల్ గెచచ్వెదె” మెన జా తిల. 18యేసు
బూతల్ ఉదడ, బూతల్ దెరల్ మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరొల్ .
19పెజల్ ఎతిక్యేసుక చడుక మెన అతొత్ చంపొ కెరె తిల.
కిచొచ్క మెలె, జోక చడిలె, జోతె తెంతొ సెకి జెయెదె, చి జా

* 6:1 6:1యూదుల్ చిఅలవాట్తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్నే కెరె దేముడుక జొకరి దీస్. విసాంతి దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి
సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన
నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి
కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’ మెన నింద కెరతి. † 6:5 6:5 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
‡ 6:11 6:11 నెంజిలె ‘మారుమ’. మారుక్ 3:6, చి మతత్యి 12:14 దెక. § 6:13 6:13 నెంజిలె ‘ఆఁవ్ తెదయ్ లస’. గీకు మెలి ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ
రెగిడిల్ బాస తెన్ ‘తెదయ్ లస’ మెలి అరుద్ మ్ తయెదె. * 6:15 6:15 జోవయించి అనెన్క్ నావ్ ‘పేవి’ గెద. 5:27 దెక. † 6:15 6:15 రోమ్ దేసిమ్ చి
పబుతుమ్తెదొడిజోవయింక ఏలుప కెరె తిలన్, గెద. ‡ 6:17 6:17 ఇనెన్ ‘ఒండియూదయదేసిమ్’మెలె, ఏక్ వేలయూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్ క సంగితయ్.
మెలె, గలిలయపాంతుమ్, సమరయపదేసిమ్, చియూదయపదేసిమ్మొతుత్ మ్ బెదయ్ లిసి.
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సెకిచి రిసొ చెంగిల్ జవుల. జోక చడల్స ఎతిక్జిన్ దసిస్
చెంగిల్ జల.
కీస బుదుద్ ల్ చమానుస్ల్ క చెంగిల్ తయెదె

20యేసు జోచ సిసుస్ల్ జలమానుస్ల్ క చెంగిల్ దెక ఇసి
మెన సంగిలన్.
“బీద సుదల్ తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి రాజిమ్ తె తుమ్ క §వాట తయెదె.
21తుమ్ అపెప్ చూ జలసక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, పడొత్ క
తుమ్ క సరిపుచుప జతిసి దొరుక్ జయెదె.
తుమ్ అపెప్ ఏడత్సక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె,
పడొత్ క సరద్క ఆఁసెత్.

22“పడొత్ , *ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొకతుమ్
నంప కెరిల్ రిసొమానుస్ల్ తుమ్ క విరోదుమ్ దెకిలె, తుమ్ క
అమ్ చి తెన్ బెదుత్ నాయ్మెన సంగిలె, తుమ్ క దూసుప
కెరెల్, పడొత్ జోవయింక నంపజా గార్ జల, చి జోవయించి
నావ్కిసంగుక నెంజె,మెనతుమ్ చిరిసొమానుస్ల్సంగిలె,
తుమ్ క చెంగిలి. 23దసిస్ జరుగ్ జతి దీసిక సరద్ సంతోసుమ్ క
తుమ్ నచచ్. కిచొచ్క మెలె, ఈందె, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క
వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. తుమ్ కయ్ మానుస్ల్
కీస అలల్ర్ కెరుల గే అగెగ్య్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసక
కి, జేఁవ్ క అబబ్దింసి దసయ్ అలల్ర్ కెరల్.” మెన యేసు
సంగిలన్.
ఆకర్ క కకక్ నసుట్ మ్ తయెదె గేయేసు సంగిలిసి
తెదొడియేసు అనెన్,

24 “అబబ్వోమమ్! తుమ్ అపెప్ సొమాస్రుమ్ తిలసక
కెదిద్ నసుట్ మ్ జెయెదె!
కిచొచ్క మెలె,ఈంజయ్లోకుమ్ చి రగుమ్ చి సుకుక్మ్
పూరి దొరుక్ కెరన అసుస్స్
ఈంజయ్లోకుమ్ తె.
25 అబబ్వోమమ్, తుమ్ అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె పెటిట్

బెరవనల్స,
తుమ్ కెదిద్ నసుట్ మ్ జసెత్!
తెదొడ్ క చూ జసెత్.
అబబ్వోమమ్, తుమ్ అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁసత్స,
తుమ్ కెదిద్ నసుట్ మ్ జసెత్!
తెదొడ్ క ఏడెత్, ఏడుకుడు జసెత్.
26అబబ్వోమమ్,
ఈంజేఁవ్ చెంగిల మానుస్ల్ మెన తుమ్ చి రిసొ ఎతిక్జిన్

సంగిలె,
తుమ్ క కెదిద్ సంతోసుమ్ జెయెదె! కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ క ఈంజేఁవ్ కీసి అపెప్ దసిస్ సంగితతి గే,
దేముడుచ కబురుల్ సంగితసుమ్
మెన అబదుద్ మ్ క సంగిలపూరుగ్ ల్ క

ఇనయించ అబబ్దింసి దసిస్ కెర,”
మెన సంగిలన్.

విరోదుమ్ సుదల్ క పేమ కెరిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(మతత్ 5:38-48; 7:12)

27 ఒతత్ తెంతొ యేసు అనెన్, “తుమ్ సూన్ తసక ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క తుమ్
పేమ కెరె తా, చి తుమ్ క విరోదుమ్ కెరసక చెంగిల్ దెకితె
తా. 28 తుమ్ క సాపెనల్ దెతసక, దేముడు జోవయింక
చెంగిల్ దెకుస్.” మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్ జా, చి తుమ్ క
దూసుప కెరసచి రిసొ ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన తుమ్ పారద్న
కెర. 29 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక జవుస్ కో జలెకు అనెన్కొల్ గలి
పెటెల్గిన, దెబబ్ కయ్ లొసొ తుకెల్ తా, జోచి అనెన్క్ గలి కి
జో అనెన్కొల్ పెటతి రితి, జోచి పకక్ పసులవుస్. అనెన్,
తుమ్ చితె ఎకిక్లొచి కోటు జవుస్ కో జలెకు అనెన్కొల్ దెరన
గెలె, జోచి సొకక్ కి ఈంజొ అనెన్కొల్ దెర గెతి రితి జో
అడుడ్ కెరుస్ నాయ్. 30 తుమ్ చితె కో జలెకి కిచొచ్ జవుస్
నఙిలె, దెంక. అనెన్, తుచితెచొ కేన్ జవుస్ మానుస్చి
సామన్ అనెన్కొల్ దెర గెలె, జో సంతోసుమ్ జలొసొ “అంచి
వసుత్ వ అంక దె” మెన జోచి సామన్ అనెన్ నఙనుస్ నాయ్.
31మానుస్ల్ తుమ్ క కీసి కెరుక మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్ జసెత్ గే,
తూమ్ కి జోవయింక దసిస్ చెంగిల్ కెర.

32 “ఎకిక్ తుమ్ క పేమ కెరసకయ్ తుమ్ పేమ కెరెల్గిన,
అనెన్ మానుస్ల్ క నాయ్ మెలె, తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్ జా?
పాపుమ్ సుదల్ కి జోవయింక పేమ కెరసక పేమ కెరుల.
33 తుమ్ కయ్ చెంగిల్ దెకితసకయ్ చెంగిల్ కెరసక, అనెన్
వేరమానుస్ల్ క నాయ్మెలె, జయితుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్?
పాపుమ్ సుదల్ కి దసిస్ కెరుల, గెద. 34 తుమ్ క పూరి
అనెన్ దెంక సెకి తిలసకయ్ తుమ్ కిచొచ్ జవుస్ తోడు దిలె,
అనెన్మానుస్ల్ కనాయ్మెలె,జయితుమ్ క కిచొచ్పునిన్మ్?
తెదిద్లి అనెన్ నఙితి రితి పాపుమ్ సుదల్ కి ఒపప్న పాపుమ్
సుదల్ క తోడు దెవుల.

35 “తూమ్, జలె, తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క పేమ కెర,
చి ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ దెక, చి కిచొచ్ అనెన్ దొరుక్ కెరనుక
ఆస నే జతె, మానుస్ల్ క తోడు దాస. తుమ్ ఇసి బుదిద్
ఇండిలె, తుమ్ క వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె, చి
‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ దేముడుచ పుతత్రుల్ ఈంజేఁవ్’ మెన
తుమ్ చి రిసొ రుజుజ్ జెయెదె. కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్ జోచి దయ
ఒపప్న్ తసకయ్ మెన నాయ్, గని అనెన్ జో కెరిల్ దయ నే
ఒపప్నల్సక కి, ఏక్ జోవయింకయ్ జెఁవివ్ దెకన్ తసక కి, జో
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత దయ దెకితయ్.
36జో పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్సి జలొ దేముడుమానుస్ల్ క

§ 6:20 6:20 లూకా 22:29, 30 దెక. * 6:22 6:22 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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కీసి కెదిద్ కనాక్రుమ్ దెకితయ్ గే, తుమ్ కి అనెన్ మానుస్ల్ క
కనాక్రుమ్ దెక.
మానుస్ల్ క తీరుప్ కెరిచి రిసొ సంగిలిసి
(మతత్ 7:1-5)

37“అనెన్మానుస్ల్ క కుసిస్దుమ్ చతీరుప్ల్ తుమ్ఉచర
నాయ్, చి దేముడు తుమ్ కయ్ తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక
నాయ్. అనెన్ మానుస్ల్ క నేరిమ్ లు వయడ నాయ్ చి,
దేముడు తుమ్ కయ్ నేరిమ్ వయడుక నాయ్. అనెన్
మానుస్ల్ క చెమించుప కెర చి, దేముడు తుమ్ కయ్
చెమించుప కెరెదె. 38 అనెన్ మానుస్ల్ క తోడు దాస చి,
దేముడు తుమ్ కయ్ తోడు దెయెదె. కీసి దెయెదె మెలె,
చెంగిల్ మీన, గటిట్ఙ పెల, దునొన్వ, పూరి బెరవయ్,
తుమ్ చి ఒటెన్ సువ దెయెదె. తూమ్ అనెన్ మానుస్ల్ క కీసి
మీన తసెత్ గే, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తుమ్ కయ్
దసిస్ మీన దెయెదె.” మెన యేసు ఒతత్ బెర తిలసక
సంగిలన్.

39తెదొడియేసుఈంజటాలి సంగిలొ. కిచొచ్మెలె, “కేన్
జవుస్ గుడిడ్ సుదొ అనెన్కొల్ గుడిడ్ సుదొక వాట్ దెకవుక నెతె,
గెద! వాట్ దెకవుక దెరెల్, జేఁవ్ దొగుల కి కేన్ జవుస్ గొయితె
సేడుల. 40 సిసుస్డు జోచొ గురుచి కంట వెలొల్ నెంజె, గని
జో గురుచి లెక పూరి సికిలొ సిసుస్డు, జోచొ గురుచొ రితొ
జా తయెదె.

41 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొచిఅంకితె ఏక్ చిలప్ బెర తిలెగిన,
బావొచి అంకితె ఇదిలిదిల్ తొకుక్ సేడ తిలెగిన, అంకితె
చిలప్ తిలొసొ కిచొచ్క జోచి బావొచి అంకితె తిలి ఇదిలిదిల్
తొకుక్ దెకితసి, గని సొంత అంకితెచి చిలప్క ‘అసెస్’ మెన
దెకిస్ నాయ్? 42 నెంజిలె, అంకితె చిలప్ తిలొసొ కో
జలెకు, జోచి సొంత అంకితెచి చిలప్ నే దెకిలె, బావొ, తుచి
అంకితెచి తొకుక్ కడిందె మెన తుచొ బావొక తుయి కీసి
సంగుక జయెదె! తుయి ఉపమెనుస్చొ, తొలితొ తుచి
సొంత అంకితెచి చిలప్ కడను, చి తెదొడ్ కయ్ తుచొబావొచి
అంకితెచి తొకుక్ కడితి రితి టేంట దెకితె.
చెంగిలొ రూకు మెన చి గరొచ్ రూకు మెనటాలి

43 “కేన్ చెంగిలొ రూకు జలెకు గరచ్ పండుల్ దెరె నాయ్,
చి గరొచ్ రూకు చెంగిల్ పండుల్ దెర నాయ్. 44 రూకుక
చెంగిలొచొ గే గరొచ్ గే చినుక జలె, జో దెర పండుల్ క దెకిలె
డీసెదె. కంట రూక్ తె† అంజూరుమ్ పండుల్ కోడుక నెంజె,
దుబబ్ల్ తె దాచ పండుల్ కోడుక నెంజె, గెద! 45 చెంగిలొ
మానుస్జోవయించిపెటిట్చి చెంగిల్బుదిద్ బెరుచి కెదిద్ చెంగిల్
బుదిద్చ కొడొ లటట్బెదె. గరొచ్ మానుస్, జలె, జోచి పెటిట్చి
విసుస్మ్ చి బెరుచి గరచ్ కొడొ లటట్బెదె. జోచి పెటిట్ కేన్
రగుమ్ చిబెరుజాతిలె, జయియ్జోవయించిచోండిలటట్బెదె.

చెంగిల్ పునాదితె బందిలొ గేరుక టాలి
(మతత్ 7:24-27)

46 “ ‘పబు, పబు’ మెన అంక కిచొచ్క సంగితసు? అంక
దసిస్ సంగితసు, గనిఅంచికోడు రితిఇండుస్నాయ్. 47కో
అంచితె ‡జాకెరఅంచకొడొసూనఅంచికోడు రితి ఇండుల
గే కీస జవుల గే ఏక్టాలితె సంగిందె. 48దసొమానుస్ కీసొ
జయెదెమెలె, గేరు బందిలొ ఏక్మానుస్ దీగుక గొయి కూన
కెర, రెంగిన్చి ఉపిప్రి పునాది గల కెర జా పునాదిచి ఉపిప్రి
గేరు బందిలొ. జలె, పాని గటిట్ఙ పెట, బూరుమ్ జా జో
గేరుచ కుడిడ్లె జా బూరుమ్ కెరట్ల్ జా గటిట్ఙ లయితె తిలె
కి, జా గేరు చెంగిల్ డిటుట్ మ్ చి పునాదితె తిలి రిసొ, ఎదిలి
కి కదుల్ జయె నాయ్. 49 గని అంచి కోడు సూనెల్ కి కో కెరి
నాయ్ గే కీసి జవుల మెలె, జోమానుస్ పునాది నే కెరె, రితి
మతిత్చి ఉపిప్రి గేరు బందిలొ, చి పాని పెట బూరుమ్ జా
అయ్ లె, గేరుచి కుడిడ్ బూరుమ్ కెరట్ల్ జా అయ్ లి బేగి జా
గేరు సేడిల్,చిజాగేరుపూరినాసెనుమ్జాగెలి”మెనయేసు
బోదన కెరల్న్.

7
*పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్ సుదొక యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:5-13;యోహా 4:43-54)

1ఈంజేఁవ్కొడొఎతిక్ పెజల్సూన్ తిరితిసంగ కేడయ్ లి
పడొత్ ,యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె అనెన్ గెచచ్ పెసిలన్.

2జలె, ఒతత్ రోమ్ దేసిమ్ చి పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్
ఎకిక్లొ తిలొ. జోక ఒగగ్ర్ పేమ తిలొ గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొ
తిలన్. జోగొతిత్ సుదొ గటిట్ఙజొరొజ్ సేడమొరి రితిజాతిలన్.
3 జలె, జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ యేసుచి రిసొ
సూన కెర, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ క
యేసుతె తెదయ్ లన్; యేసుక “జెవుస్ చి అంచొ గొతిత్
సుదొక చెంగిల్ కెరుస్” మెనయ్ జోవయించి అతిత్ కబుర్
తెదయ్ లన్. 4-5 జలె, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుతె జాఁ
కెర, “జోపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్ సుదొక తుయి
చెంగిల్ కెరుక జో తగుప జలొసొ. కిచొచ్క మెలె, అమ్
యూదుల్ చ పెజల్ క జో పేమయ్అసెస్, చి అమ్ చి సబగేర్
జొయియ్ బందిలొ”మెన,యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల.

6 జలె, యేసు జోవయింతెన్ బార్ జా గెలాఁచి. జో గెరి
నే పాఁవితె అగెగ్ ఇదిల్ దూరి తిలి పొది, జో పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ మానుస్, జోచ మితరుస్ల్ సగుమ్ జిన్ క
యేసుతె కబుర్ తెదయ్ లన్. కిచొచ్ మెలె, “పబు, అమ్ చి
రిసొ తుయి అనెన్ అలల్ర్ సేడు నాయ్. తుయి అంచి గెరి
జెంక మెలె, ఆఁవ్ తగుప జలొసొ నెంజి. 7 అంక విలువ
నాయ్ చి రిసొ తుచితె సొంత జా దసుస్ల్ జంక నిసాని

† 6:44 6:44 అంజూరుమ్ పండుల్ బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల ‡ 6:47 6:47మెలె, ‘కో అంక నంప కెర….’ * 7: 7:1పుంజెక్ జీన్ చి ఉపిప్ర్ అదికారి
జా తిలొసొ
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నాయ్. గనిఒతత్ తెంతొకితుయిసెలవ్కోడుసంగిలె,అంచొ
గొతిత్ సుదొ చెంగిల్ జయెదె. 8 ఆఁవ్ కీసి జాని మెలె, అఁవ్
కి అదికారుమ్ క బితొసొ, అంచి తెడి జమానుల్ అసిత్. ఆఁవ్
ఎకిక్లొక ‘గో’ మెలె, గెచెచ్దె. అనెన్కొల్ క ‘జె’ మెలె, జెయెదె.
అంచొ గొతిమానుస్క ‘ఈంజ కామ్, జా కామ్ కెరు’ మెలె,
కెరెదె” మెన. జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ చి అతిత్ సంగ తెదయ్ లన్.

9జలె,ఈంజ కోడు సూన కెర,జోపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ చి నముకుమ్ చి రిసొ యేసు ఆచారిమ్ జలన్. అనెన్
జోచి పటిట్ జెత పెజల్ చి పకక్ పసుల జోవయింక, “తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె ఎదిలి
నముకుమ్ తిలసక అపెప్ ఎద కి ఆఁవ్ దెకుక నాయ్” మెన
సంగిలన్. 10 తెదొడి, కబుర్ అయ్ లస జో పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ చొ గెరి అనెన్ కిచొచ్ దెకిలమెలె,జోగొతిత్ సుదొ
చెంగిల్ జా చెంగిల్ తిలిసి.
రండెల్మానుస్ ఎకిక్లొచొమొర గెలొ పుతుత్ స్ క యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి
11 ఒతత్ తెంతొ అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు

నాయీను మెలి పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన బార్ జలన్, చి
జోవయించ సిసుస్ల్ చి ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్జోవయింతెన్ గెల.
12జా పటున్మ్ చి కోటచి గుముమ్మ్ పాసి పాఁవిలె, ఈందె,
ఒతత్ మానుస్ల్ ఏక్ పీనుమ్ జా గుముమ్మ్ వాట్ బయిలె
వయ నెతె తిల. జా పీనుమ్ కచి మెలె, రండెల్ మానుస్
ఎకిక్లొచి ఎకిక్లొ పుతుత్ సి. జా పటున్మ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ జా రండెలి తెన్ ఒతత్ తిల.

13జలె, పబు జా రండెలిక దెక జాచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్
జలొ,చి “ఏడునాయ్,అమమ్”మెనసంగ కెర, 14పీనుమ్ క
పాసిజా,పీనుమ్వయిలికటిక్చడిలన్,చిఒతత్ జేఁవ్వయ
నెతె తిలస టీఁవిల. తెదొడి “నాడు, ఉటుట్ మెన తుక ఆఁవ్
సంగితసి”మెన సంగిలన్. 15జలె,జోమొరొల్ †ఉబెడొ జీవ్
జా వెస కెర లటట్బుక మొదొల్ కెరల్న్, చి యేసు అయయ్స్ క
బుకారా కెర, “ఈందె, తుచొపుతుత్ ది”మెనజోకజాచి అతిత్
అనెన్ దిలొ.

16 ఇసి జరుగ్ జతికయ్, ఒతత్ తిల జనాబ్ ఎతిక్జిన్
బియఁ, యేసుచి రిసొ “అమ్ చి నెడిమి దేముడుచ కబురుల్
సంగితొ గొపప్ కమొ కెరొసొ బార్ జా అసెస్. వెలొల్ చొ,
ఈంజొ” మెన, అనెన్ “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
అమ్ తెఉతజాఅసెస్”మెన,దేముడుచి గవురుమ్సంగితె
తిల. 17 ఒతత్ తెంతొ, జా దీసి యేసు జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ
‡యూదుల్ జితి ఒండి దేసిమి, చి సుటుట్ నంతచ ఎతిక్
గఁవివ్లె ఎతిక్జిన్ సూనల్.

బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహాను యేసుతె కబుర్
తెదయ్ లిసి

(మతత్ 11:2-19)
18జలె,బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచ సిసుస్ల్ జోతె

గెచచ్, యేసు జరుగ్ కెరల్ కమొ జోక సంగిల. 19యోహాను,
జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక బుకారా కెర, “దేముడు తెదవుక
సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నిజుమి తుయి గే, అమ్
అనెన్కొల్ క రకుక గె? తుమ్ పుస” మెన కబుర్ తెదయ్ లన్.
20 జలె, జేఁవ్ మానుస్ల్ యేసుతె జాఁ కెర, “దేముడు
తెదవుక సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నిజుమి తుయి గే,
అమ్ అనెన్కొల్ క రకుక గె?” మెన సంగ మెన “బాపిత్సుమ్
§దెతొ యోహాను అమ్ క తుచితె తెదవ అసెస్.” మెన జా
కబుర్ సంగిల.

21 జలె, జయియ్ గడియయ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్ బాదల్
తిలసక చి బూతల్ దెరల్సక యేసు చెంగిల్ కెరల్న్, చి
ఒగగ్ర్ జిన్ గుడిడ్ జలసక చెంగిల్ కెరల్న్. 22 తెదొడి యేసు
జేఁవ్ కబుర్ అయ్ లసక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “తుమ్
యోహానుతె గెచచ్ కెర, తుమ్ దెకిలిసి, సూనిల్సి ఎతిక్ జోక
సంగ. గుడిడ్ జా తిల మానుస్ల్ దెకితతి, సొటట్ జా తిల
మానుస్ల్ ఇండితతి, వెలిల్ రోగుమ్ సేడ తిలస చెంగిల్
జతతి,బొయ్ రల్జాతిలమానుస్ల్ సూన్ తతి,మొరగెలస
జీవ్ జతతి, చి సుబుమ్ కబుర్ బీద మానుస్ల్ క ఆఁవ్
సూనయ్ తసి. 23 జలె, కో జలెకు అంచి రిసొ అనామ్నుమ్
నెంతె తవుల గే, జోవయింక చెంగిలి.” మెన యేసు
యోహానుచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
యోహానుచి రిసొ పెజల్ కయేసు సంగిలిసి

24 యోహాను కబుర్ తెదవ తిలస ఉటట్ గెలి బేగి, జో
యోహానుచి రిసొ ఒతత్ తిల పెజల్ క యేసు ఇసి మెన
సంగుక దెరల్న్. “జేఁవ్ పొదులె తుమ్ కిచొచ్ దెకుక జా
బయిలె గెచచ్ తిలదు? వాదుతె చివవ్ర్ పెలిల్ జతిసి దెకుక
గెచచ్ తిలదు గె? 25 నాయ్ మెలె, కిచొచ్ వేరచి దెకుక
గెలదు? సొమాస్రుల్ గలంత పాలల్ గలనొల్ మానుస్క దెకుక
గెలదు గె? ఈందె, చెంగిల పాలల్ గలంత సుకుక్మ్ తెన్
జితస రానల్ చ మేడల్ తె తవుల. 26 జలె, కిచొచ్ దెకుక
గెలదు? దేముడు తెదయ్ లి కబుర్ సంగితొ ఎకిక్లొక దెకుక
గెలదు గె? నిజుమి, గని జో పబుచ మాములుమ్ కబురుల్
సంగితసచి కంట యోహాను అనెన్ ముకిక్మ్ చొ జయెదె
మెన, తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 27 కిచొచ్క మెలె,
ఈందె, అంచి కబుర్ సంగితొబారికి జతి రితి
ఎకిక్లొక తుచి పురె తెదయ్ తసి.
తుచి కంట అగెగ్ గెచచ్,
తుయి జెతిసిసాటప్ కెరెదె
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మెన రెగిడిల్ కోడు అసెస్. జా కోడుతె ‘అంచి కబుర్
సంగితొసొ’ మెన ఈంజ యోహానుచి రిసొయి రెగిడ్ జా
అసెస్. 28 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తేర్ బోదల్ క
జెరిమ్లసతె, యోహానుచి కంట వెలొల్ చొ కోయినాయ్. జలెకి,
దేముడుచి రాజిమ్ తె కో ఎతిక్చి కంట దాక్ జవుల గే,
జో యోహానుచి కంట వెలొల్ జవుల” మెన యేసు పెజల్ క
సంగిలన్.

29 జలె, ఈంజ కోడు మాములుమ్ పెజల్ ఎతిక్చి సిసుత్
నఙిత సుంకరుల్ సూన కెర, “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుచ తీరుప్ల్ సతిత్మ్ చ” మెన ఒపప్నల్. జేఁవ్,
అగెగ్ యోహానుచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙన తిల. 30 గని
పరిసయుయ్ల్ చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
సికడత్స జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙిత్ నాయ్. యోహానుచి
అతిత్ బాపిత్సుమ్ జేఁవ్ నఙుక నెసిలిస్ తెన్ జోవయించి
రిసొచి దేముడుచి *ఇసుట్ మ్ జేఁవ్ నెసిలిస్ చి రుజుజ్ దెకవ
తిల. అపెప్ కియేసుచి కోడు నెసిల.

అనామ్నుమ్ జతసచి రిసొయేసు గోల కెరిల్సి
31యేసు అనెన్, “ఈంజ ఉగుమ్ చ మానుస్ల్ చి బుదిద్క

కిచొచ్ టాలి సంగుక జయెదె? జేఁవ్ కీసి జతతి? 32 వీదులె
వెస కెలత్ బోదల్ చరితజతతి. జేఁవ్బోదల్ఎకిక్లొచిఉపిప్రి
ఎకిక్లొ అనామ్నుమ్జా,
తుమ్ క ‘నచుచ్త్’మెన బఁవిస్ పుంగిలెకి నచుచ్స్ నాయ్.
అమ్ ఏడెల్కి, తుమ్ బెద ఏడుస్ నాయ్”
మెన దస బోదల్ కీసి సంగుల గే, దసిస్ ఆఁవ్ చియోహాను
కిచొచ్ కెరెల్ కి, తుమ్ మెనుస్స్ నాయ్. 33 కిచొచ్క ఆఁవ్
ఇసి టాలి కెరసి మెలె, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహాను
కిచొచ్ అనిన్మ్ నే కతె చువెవ్ తతొసొ, కిచొచ్ దాచ రసుస్మ్
గట నే పితె తనెన్ తతొసొ తుమ్ తె అయ్ లొ, చి జోచి
రిసొ “జోక బూతుమ్ దెర అసెస్.” మెంతసు. 34 ఆఁవ్
జలె, †మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ, మాములుమ్
కతె పితె తతిస్ చి రిసొ తుమ్ కిచొచ్ మెంతసు మెలె,
“ ‘ఆదె, కయ్ రొ మతావ్లొ ఈంజొ. సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్
తెన్ పాపుమ్ సుదల్ తెన్ బెదితొసొ’ మెన, అంచి రిసొ
సంగితసు. 35 ‡గని కచి కచి పెటిట్ దేముడుచి బుదిద్ తిలె,
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చ కమొచిపలితుమ్ తె రుజుజ్ జయెదె”మెన
యేసు సంగిలన్.

పరిసయుయ్డుచి గెరియేసు అనిన్మ్ కంక గెతికయ్

36 పరిసయుయ్డు జలొ ఎకిక్లొ యేసుక అనిన్మ్ క
బుకారల్న్, చి జో పరిసయుయ్డుచి గెరి గెచచ్. జా దేసిమ్ చ
సొమాస్రుల్ చ గెరలె అనిన్మ్ క కీసి ఒరుగ్ జా బలల్య్ కవుల గే,
దసిస్, అనిన్మ్ కతస ఎతిక్జిన్ తెన్ యేసు కి ఒరుగ్ జలన్.
37 జలె, ఈందె, లంజె జితె తిలి జా పటున్మ్ చి తేర్ బోద
ఎకిల్ యేసుక ‘జో పరిసయుయ్డుచి గెరి అనిన్మ్ కంక గెచచ్
అసెస్’ మెన సూన కెర, ఏక్ బుడిడ్తె §అతత్ర్ తేల్ దెరన
అయ్ లి. 38యేసుచిపడొత్ జోచచటొట్ కపాసిటీఁవ వంపొజా
ఏడుక దెరిల్, చిజాచిఆఁసునొ సువి జతికయ్యేసుచ చటొట్
తిమిలచి, జాచి సెండి తెన్ జా తేర్ బోద జోచ చటొట్ పుంచ,
జోక చుంబ కెర,జాఅతత్ర్ తేలు గాఁసిలి.

39 జలె, యేసుక బుకారా తిలొ పరిసయుయ్డు జా
ఎతిక్ దెక కిచొచ్ ఉచరల్న్ మెలె, “ఈంజొ నిజుమి ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ జలె, జోక
చడితి తేర్ బోద కొనిస్ జయెదె, కీసిచి జయెదె గే జాన్ తొ.
ఇనెన్క ‘పాపుమ్సుది’మెనజాన్ తొ.” 40జలె,జోఉచరిల్సి
జాన కెర, యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఓ
సీమోను, తుక ఏక్ కోడు సంగిందె” మెన సంగిలన్, చి
“కిచొచ్, గురుబాబు? సంగు” మెన సీమోను సంగిలన్.
41 సంగితికయ్, యేసు ఏక్ టాలి సంగిలన్. “ఏక్
సావుకారితె దొగుల రునుమ్ జా తిల. జేఁవ్ దొగులతె
ఎకిక్లొ పాఁచ్ పుంజొ *పొదుల్ చి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్ క
బాకి జా అసెస్, అనెన్కొల్ యాబయ్ పొదుల్ చి కూలిచి
ఎదిలిక బాకి జా అసెస్. 42 జేఁవ్ జోవయించి రునుమ్
కుటట్వుక నెతిరిల్ రిసొ, సావుకరి దొగులచి రునుమ్ కి ముల
దా చెమించుప కెరల్న్. జలె, తుయి సంగు, ఈంజేఁవ్
దొగులతె కేన్ మానుస్ జో సావుకరిక ఒగగ్ర్ పేమ జయెదె?”
మెన యేసు జో సీమోనుక పరిచచ్ కెరల్న్, చి 43 జో కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఒగగ్ర్ బాకి జా తిలొసొ, కిచొచ్గె”
మెలన్,చి “తుయిసరిగాఉచరల్ది”మెనయేసుజోక సంగ
కెర, 44 జా తేర్ బోదచి పకక్ పసుల సీమోనుక అనెన్ ఇసి
మెలన్: “ఈంజ తేర్ బోదక దెకితసి గె? జలె, ఆఁవ్ తుచి
గెరి అయ్ లయ్, గనిఆఁవ్ చటొట్ దొవన్ తి రిసొతూయిపాని
దెసి నాయ్. ఈంజ, జలె, ఇనెన్చి ఆఁసునొ తెన్ అంచ చటొట్
దోవ అసెస్, చి ఇనెన్చి సెండి తెన్ పుంచ అసెస్. 45 తూయి
అంక చుంబిస్ నాయ్, గని ఆఁవ్ ఈంజ గెరి అయ్ లి తెంతొ
ఈంజ అంచ చటొట్ చుంబుక దెర ములె నాయ్. 46 అంచి
బోడి తూయి తేల్ కి సువిస్ నాయ్. గని ఈంజ అంచ
చటెట్లె అతత్ర్ తేలు గాఁస దా అసెస్. 47 జాచి రిసొ తుక
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మెనయ్యోహాను బోదన కెర కెర బాపిత్సుమ్ దెతె తిలన్. పరిసయుయ్ల్ గట దసిస్ దాక్ కెరన బుదిద్ జంక నెసిల. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొకనంప కెరుక నెసిల. † 7:34 7:34దేముడుచికొడొతెఅనెన్పూరుగ్ మ్రెగిడిల్స్ తె ‘మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ’మెనసంగిలె, ‘తెదయిందె’
మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొమెలిఅరుద్ మ్ తయెదె. దానియేలు 7:13 దెక. ‡ 7:35 7:35 నెంజిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుచి బుదిద్ కచి కచి పెటిట్ తిలె,జాబుదిద్ అనెన్మానుస్ల్ తె దెకిలె,జాకజోదిలి బుదిద్ మెన ఒపప్నుల. మతత్యి 11:19చి కోడు దెక. § 7:37 7:37
పిరీమ్ చి చెంగిల్ వాసెన తేలు,జా. * 7:41 7:41 ఎకిక్ దేనారము ఎకిక్ పొదుల్ చి కూలి
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ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసిమెలె, ఇనెన్చ పాపల్ ఒగగ్ర్ జా తిలె కి,
చెమించుపజాఅసిత్. ఈంజచెమించుపజలిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్
మెలె, ఇనెన్చి ఒగగ్ర్ పేమయ్ జా రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. గని
కకక్ తొకిక్ పాపుమ్ చెమించుప జా తయెదె గే, జోచి పెటిట్
తొకిక్ పేమ తయెదె”మెనయేసు జో పరిసయుయ్డుక సంగ
కెర, 48జాతేర్ బోదక, “తుచ పాపల్ చెమించుప జా అసిత్”
మెలన్. 49 జో దసిస్ మెంతికయ్, జోవయింతెన్ అనిన్మ్
కెరె తిలస జోవయించి పేట్ తెడి కిచొచ్ మెలమెలె, “ఈంజొ
పాపల్ చెమించుప కెరయ్ జలె,ఈంజొ కొనొస్?” మెన పేట్
తెడి ఉచరనల్.

50 జలె, “తుయి అంచి ఉపిప్రి తుచి నముకుమ్ తిలి
రిసొ రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి. సేంతుమ్ తెన్ గో.” మెన
యేసు జా తేర్ బోదక సంగిలన్.

8
యేసు తెన్ బుల సగుమ్ జిన్ కెరె సావెచన

1 ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జా ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్,
యేసు బార్ జా పటన్లె గఁవివ్లె బుల బుల, దేముడుచి
*రాజిమ్ చి రిసొచి †సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరె తిలొ. జో
తెన్ జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ బులెత్ తిల. 2 అనెన్ కొనస్
మెలె, యేసు అగెగ్ సగుమ్ జిన్ జబుబ్ల్ తిల తెర్ బోదల్ చ
జబుబ్ల్ గెచచ్వ చెంగిల్ కెర తిలన్, సగుమ్ జిన్ తేర్ బోదల్ క
బూతల్ దెరికయ్ ఉదడ జోవయింక కి చెంగిల్ కెర తిలన్.
జేఁవ్ తెర్ బోదల్ తె సగుమ్ జిన్, జలె, యేసు తెన్ సిసుస్ల్
తెన్ బులెత్ తిల. జోవయింతె ఎకిల్ కొనిస్ మెలె, మగద్ల
పటున్మ్ చిమరియ,జాకదెరల్ సతుత్ బూతల్ కయేసుఉదడ
తిలన్. 3 అనెన్ కొనస్ మెలె, హేరోదు రానొచి గేర్ క దెకితొ
కూజా మెలొసొచి తేరిస్ యోహనన్, పడొత్ సూసనన్ చి అనెన్
ఒగగ్ర్ జిన్, జోవయింక తిలి సొంత డబుబ్ల్ క యేసుక చి
సిసుస్ల్ క సావెచన కెరె తిల.
ఉంపిలి బీక టాలి

4 ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ కుపప్ల్ కుపప్ల్ బెర జా, పటన్ల్
ఎతిక్ గాఁవొవ్ ఎతిక్ తెంతొ యేసుతె అయ్ లి. జో ఏక్ టాలి
జోవయింక సంగిలన్. 5 “ఎకిక్లొ జోచి బీ ఉంపుక బార్
జలన్. ఉంపితె తతికయ్, సగుమ్ బీ బయిలె వటెట్ సేడల్న్,
చి వటెట్ జెతస గెతస జా బీ సుఁదిల, చి పిటట్ల్ జేఁవ్ దాన్
వెంట కాఁ గెల. 6అనెన్ సగుమ్ బీ పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడల్న్

చి,తెడిసాల్ వనాయ్చిరిసొగజజ్ల్ జలెకి,డడడ్ మొర గెల.
7అనెన్ సగుమ్ బీ కంట దుబుబ్ల్ తె సేడల్ చి, కంట దుబుబ్ల్
తెన్ వడిడ్తికయ్, కంట మొకక్ల్ ఈంజేఁవ్ మొకక్ల్ క పెల
గెలిత్కయ్,ఈంజేఁవ్మొకక్ల్ పలితుమ్ దెరినాయ్. 8అనెన్
సగుమ్ బీ చెంగిల్ బుఁయెయ్ సేడల్న్ చి, వడడ్ పంటొ పికిలె,
పుంజెక్ వంతుల్ పలితుమ్ దిలి”మెన సంగయేసు అనెన్,
“సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన!” మెన కేక్ గలన్.

9 జలె, వేర మానుస్ల్ ఉటట్ గెతికయ్, “ఈంజ టాలిచి
అరుద్ మ్ కిచొచ్?” మెన యేసుక సిసుస్ల్ పుసిల చి,
10 జోవయింక, “దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచ గుటుట్ ల్
జానుస్పమెన,అంచ సిసుస్ల్ జతి తుమ్ క సెలవ్దాఅసెస్,
గనివేరమానుస్ల్ చిరిసొయిటాలివొతెన్సంగితసి. కిచొచ్క
మెలె,పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె ‡రెగిడిల్ రితి.
తుమ్ దెకుతసు, గని అరుద్ మ్ చినుతు నాయ్,
ఆఁవ్ సంగితి బోదన సూన్ తు, గని అరుద్ మ్ కెరంతు

నాయ్.” §

ఉంపిలి బీచిటాలిచి అరుద్ మ్యేసు సంగిలిసి
11 “జలె, జా టాలిచి అరుద్ మ్ సంగిందె. తుమ్ సూన,

బీ మెలె, దేముడు దిలి *కోడు. 12 వటెట్ సేడల్ గిడడ్ల్ చి
అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, సగుమ్ జిన్ చి బోదన సూన అసిత్, గని
సయ్ తాన్ జా కెర, జోవయించి పెటిట్ తెంతొ జా బోదన
ఉరల్ కెర, పఁవస్డత్య్; ‘నంపజా †రచిచ్ంచుప జతు నాయ్’
మెన. 13 పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడిల్ బీ జలె, సగుమ్ జిన్
సుబుమ్ కబుర్ సూనిల్ పొది సరద్సంతోసుమ్ తెన్ సూన్ తతి
గని, జోవయించి పెటిట్ సుబుమ్ కబుర్ చ చెరొ నెంజిలి
రిసొ గడియ నంపజలి రితి జలెకి, జోవయించి నముకుమ్
పిటట్య్ తి రితి కిచొచ్ జవుస్ అలల్ర్ అయ్ లె, నముకుమ్
ముల దెతతి. 14జలె, కంట దుబుబ్ల్ తె సేడిల్ బీ కిచొచ్మెలె,
సగుమ్ జిన్ సూన్ తతి గని, జేఁవ్ జోవయించి వటెట్ గెతె
తా, ఈంజ లోకుమ్ చి జీవితుమ్ చ బాదల్, సొమాస్రుమ్,
సుకుక్మ్ జోవయింక పెలిల్తయ్ చి, జోవయించి పంటొ పికె
నాయ్. 15 జలె, చెంగిల్ బుఁయెయ్ ఉంపిలిస్ కిచొచ్ మెలె,
సగుమ్ జిన్ సుబుమ్ కబుర్ చెంగిల్ నిదానుమ్ పేట్ తెన్
సూన, దెరన,జాకోడ్ రితి నిదానుమ్ ఇండబాదల్ ఓరుస్ప
జా ఆతమ్పలితుమ్ దెరుల.

* 8:1 8:1 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’ మెలె, ‘పరలోకుమ్’ ఏక్ అరుద్ మ్, గని అనెన్ కిచొచ్ మెలె, జో పరలోకుమ్ తెంతొ ఏలుప కెరిసి. జో
ఏలుప కెరిసి మెలె, ఉగుమ్మారుస్ప జలెకయ్ ఎదారుద్ మ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప కెరెదె, గని మదెనె కి 1. జోవయింక నంపజలమానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప
కెరయ్, చి 2. జోవయించి ఆతమ్సెకి ఈంజ లోకుమ్ తె కామ్ కెరయ్. † 8:1 8:1 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్’
మెలె, జోవయించి రాజిమ్ పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి కబుర్, మతత్యి 12:28,మారుక్ 1:15, పడొత్ జో పాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి కబుర్, యేసుయి దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్జో దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి రిసొచి కబుర్. ‡ 8:10 8:10యెసయా 6:9. § 8:10
8:10మతత్యి 13:13, 15 దెక. జేఁవ్మానుస్ల్ దెకిలెకి సూనెల్ కి జోవయింక ఇసుట్ మ్నాయ్;జోవయించిపెటిట్ బేడు బందిల్ రితి,చి “జోవయింక ఇసుట్ మ్ నెంజిలె,
కిచొచ్క జోవయింక రితి సంగుక?” మెలి రితి సంగితయ్. * 8:11 8:11 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’;మారుక్ 1:14. నెంజిలె ‘యేసుచి బోదన’; మతత్యి
4:17. † 8:12 8:12మెలె, సయ్ తాన్ తెంతొ,పాపుమ్తెంతొ.
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దీవు లగితిస్ క టాలి కెరయేసు సంగిలి బోదన
(మారుక్ 4:21-25)

16 “ఏక్ దీవు లంబడ తిలె, జా దీవుక ఆరి లంబడిల్ రితి
నాడిచి తెడి జవుస్ కో డంకితి నాయ్, మంచుమ్ చి తెడి
జవుస్ కో లుంకడిత్ నాయ్. జా దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి
తివుల; ‘ఒతత్ తిలె, గెరి జెత ఎతిక్జిన్ క, జాఉజిడి కామ్ క
జెవుస్’ మెనయ్. 17 లుంకాడ తిలిసి ఎతిక్ పడొత్ క డీసెదె,
అపెప్ గుటుట్ తిలిసి ఎతిక్ జాన్ తి రితిజాబార్ జయెదె.

18 “జలె, తుమ్ కీసి సూన్ తె గే జాగర దెకన. కిచొచ్క
మెలె, తిలొసొక‡ అనెన్ దెంక జయెదె, గని నెంజిలొసొ జలె,
‘అంక అసెస్’ మెన జో ఉచరంతిసి కి జోతె తెంతొ కడ నెంక
జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

“దేముడు దిలి కోడు నంపజా కో ఇండుల గే జెఁవివ్
అంచి కుటుంబుమ్”

(మతత్ 12:46-50;మారుక్ 3:31-35)
19 ఏక్ దీసి యేసుచి అయయ్సి జోవయించ §బావుడిస్వొ

జోతె అయ్ ల, గనియేసు తిలి గదితె ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ బెర
తిలి రిసొ, జోతెపాఁవుక నెతిరల్. 20జలె, “తుచి అయయ్ది,
తుచ బావుడిద్వొ తుక దెకుక మెన జా కెర, వీదె టీఁవ అసిత్”
మెన కో గే యేసుక సంగిలన్. 21 గని జో జోవయింక,
“అంచిఅయయ్,అంచబావుడుల్ కో జవులమెలె, దేముడుచి
కోడు సూన జయియ్ రితి కెరసయ్”మెన సంగిలన్.

దోనితె గెతికయ్ ఒగగ్ర్ వాదు కెరట్ల్ కెరిల్స్ క యేసు
సేంతుమ్ కెరిల్సి

(మతత్ 8:23-27;మారుక్ 4:35-41)
22 ఏక్ దీసి యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ దోనితె

వెగ కెర, “గాడు ఒతత్ల్ తొగెచుచ్మ,జొమమ్”మెనసంగిలన్,
చి జీనుక దెరల్. 23 జలె, నెడిమి గడెడ్ పాఁవిలె యేసు నిజ
గెలన్. తెదొడి వాదు పాని గటిట్ఙ కెర, జేఁవ్ తిలి పకక్ ఉడడ్
అయ్ లిచి, కెరట్ల్ క దోనితెఒగగ్ర్పానిబెరికయ్,పమాదుమ్
జతి. 24జేఁవ్,యేసుకపాసిజా “*పబు,పబు,అమ్మొర
గెచుచ్మ్ దే!” మెనసిసుస్ల్ కేక్ గలఉటట్య్ తికయ్,జోఉటట్
వాదుక చి కెరట్ల్ క గోల కెరల్న్, చివాదు ముల దిల, చి ఎతిక్
అనెన్ సేంతుమ్జా గెలి.

25 తెదొడి యేసు జోవయింక, “తుమ్ చి నముకుమ్
కేతె?” మెలన్, చి బియఁ గెచచ్, ఆచారిమ్ జా, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ కిచొచ్మెలమెలె, “ఈంజొకొనొస్ జయెదె,చివాదుక
పానిక ఆడల్ దిలె ఇనెన్చి కోడుక లొంగుపజా కెరతి?” మెన
జేఁవ్ ఆచారిమ్ జల.

బూతల్ దెరొల్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:28-34;మారుక్ 5:1-20)

26 జలె, యేసు సిసుస్ల్ తెన్ గాడు జీన గలిలయచి
మొకెమ్చి గాడు ఒతత్ల్ తొచి గెరాసీనుల్ చి పాంతుమ్ తె
పాఁవిల. 27 యేసు దోని తెంతొ ఉత కెర ఒడుడ్ తె
టీఁవితికయ్, జా గఁవివ్చొ ఎకిక్లొ జోవయింక దసుస్ల్
జలన్. జోమానుస్క బూతల్ దెర తిల. ఒగగ్ర్ దీసల్ జలి
జో కిచొచ్ పాలల్ గలనెనాయ్, చి కేనె జితె తిలన్మెలె, గెరి
నాయ్, గని మెసుస్న్ తె. 28-29జో బూతుమ్ జోమానుస్క
ఒగగ్ర్ సుటుల్ దెర తిలన్, చి అగెగ్ గఁవివ్చ జోక చటెట్లె అతిత్లె
గొలుస్ల్ బంద రకితె తిల, గని జేఁవ్ గొలుస్ల్ కుటట్వనెదె, చి
జో బూతుమ్ జోక బయిలు టాన్ తె పెలవ నెయెదె. జలె,
బూతుమ్ దెరొల్ జో మానుస్ అపెప్ యేసుక దెక కెర, కేక్ గల
జోచిచటెట్ సెరున్ సేడల్న్, చి “ఓ బూతుమ్,ఈంజొమానుస్చి
తెంతొ బార్ జా తుయి ఉటట్ గో!” మెనయేసు ఆడ దిలన్.
జోమానుస్ గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, “ఓ యేసుపబు, ఎతిక్చి
ఉపిప్రి తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ సి తుయి, అంచి తెన్ తుక
కిచొచ్ కామ్? అంచి ఉపిప్రి దయ తిఁయ అంక అలల్ర్ కెరు
నాయ్!” మెన కేక్ గలన్. 30తెదొడి, “తుచి నావ్ కిచొచ్?”
మెన యేసు బూతుమ్ క పుసిలన్, చి †“ఎతివాట్ జిన్”
మెలన్. కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ బూతల్ జోక దెర తిల.
31“జావెలిల్ ‡గొయియ్తెఅమ్ క తెదవునాయ్”మెనయేసుక
బతిమాలప్ జా సంగిల.

32 జలె, జా మెటట్య్ వెలిల్ మంద అండుల్ కతె తిల,
చి “అండుల్ చి తెన్ అమ్ పెసిత్ రితి అమ్ క సెలవ్ దె.”
మెనయేసుక జేఁవ్ బూతల్బతిమాలప్జాసంగితికయ్,జో
సెలవ్ దిలన్. 33తెదొడి జోమానుస్చి తెంతొ బూతల్ బార్
జాముల దా, అండుల్ తెన్ పెసిల, చి జా అండుల్ మంద
మొతుత్ మ్ఒతత్చిగాటికనిగఉతగెచచ్, గడెడ్ సేడడుఙమొర
గెల.

34జాఅండుల్మంద రకితసజరుగ్ జలిసిదెక కెర,బమమ్
జా నిగ గెచచ్, ఒండి పటున్మ్ తెచి సుటుట్ నంతచ గఁవొవ్
ఎతిక్తె సూనయ్ ల. 35 తెదొడి జరుగ్ జలిస్ చి రుజుజ్ సొంత
దెకుక మెన పెజల్ ఎతిక్ బార్ జల, చి యేసుతె జా కెర
కిచొచ్దెకిలమెలె,బూతల్ములదిలొమానుస్యేసుచిచటెట్
వెస అసెస్. పాలల్ గలనతా అపెప్ వెరి నెంతెమాములుమ్
చెంగిల్బుదిద్ తెన్అసెస్,మెనదెక కెర,బియఁగెల. 36అనెన్,
జరుగ్ జలి పొది దెక తిలమానుస్ల్, జలె, బూతల్ దెర తిలొ
మానుస్క యేసు కీసి చెంగిల్ కెరొల్ గే జేఁవ్ పడొత్ అయ్ లసక
సంగిల.

‡ 8:18 8:18ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, అంచితె సిక కో బుదిద్ దెరనుల గే, జోవయింక అనెన్ ఒగగ్రి సికడిందె. గని సూనెల్ కి కో బుదిద్ ఆనన్ నాయ్ గే,
చి అరుద్ మ్ కెరన అసిస్ మెన జో ఉచరెల్ కి,జోవయింక కామ్ క నెంజె మెన,జా కి జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె. § 8:19 8:19మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ

దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక మరియయేసుక అంగి జా పాయిలెకి, పడొత్ మాములుమ్ మునుస్స్ జలొయోసేపు తెన్ అనెన్ బోదల్ పాయ తిలి. * 8:24
8:24 నెంజిలె ‘బాబు, బాబు’. † 8:30 8:30 నెంజిలె, ‘జమానుల్ చ ఎతల్య్ జిన్’. ‡ 8:31 8:31 డీసయ్ లిసి 9:1, 20:3 దెక. ఆగి గొయి తెన్ బెదితి
మాటు నెంజిలి గొయి,జా.
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37 తెదొడి జేఁవ్ గెరాసీనుల్ చి పాంతుమ్ ఎతిక్చ
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ “అమ్ చి దేసిమ్తుయిములదాఉటట్
గో” మెన యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల. కిచొచ్క మెలె,
జోవయింక ఒగగ్ర్ బయిమ్దెర తిలి. జాకయ్యేసు దోనితె
వెగ ఉటట్ గెలన్. 38 బూతల్ ముల దిలొ మానుస్, జో నే
గెతె “ఆఁవ్ కి తుచి తెన్ బెద జెంక అంక సెలవ్ దె” మెన
బతిమాలప్ జా సంగిలన్. గని యేసు జోక, 39 “తుచి గెరి
గో చి, దేముడు తుక చెంగిల్ కెర ఎదివాట్ దయ కెరిల్సి ఒతత్
సంగు”మెనయేసు తెదవ దిలన్ చి,జోఉటట్ గెచచ్,యేసు
జోక ఎదివాట్ దయ కెరిల్స్ చి రిసొ జా ఒండి పటున్మ్ తె
సూనయ్ లన్.
యాయీరుమెలొఅదికారియేసుచి తోడు నఙిలిసి

40యేసుగాడుఅనెన్ జీన గటుట్ తెపాఁవితికయ్,జోఅనెన్
జెతిస్ క రక తిల చి రిసొ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోక దసుస్ల్
జల. 41 జలె, యాయీరు మెలొ ఎకిక్లొ ఒతత్ అయ్ లొ.
జో యూదుల్ చి సబగేర్ చొ అదికారి జయెదె. జో యేసుచి
చటెట్ సెరున్ సేడల్న్, అనెన్ “అమ్ చి గెరి జె” మెన యేసుక
బతిమాలప్జాసంగిలన్. 42కిచొచ్కమెలె,జాకబారవెరుస్ల్
వయసుచి ఎకిక్ దువిసి, మొరెదె గే జియెదె గే, దసిస్ జాఁ
తిలి.
జలె, యేసు జో అదికారి తెన్ గెల, చి వటెట్ ఒగగ్ర్ జిన్

పెజల్ జోచి సుటుట్ నంత తా పెలపులి జతె తిల. 43 జలె,
బారవెరుస్ల్ తెంతొలొఁయిగెతిబాదతిలితేర్ బోదఎకిల్ ఒతత్
తిలి. కో కిజాచిబాద గెచచ్వుక నెత గెచచ్ తిల. 44జా, జలె,
యేసుచిపడొత్ జాపాసిజా,జోచిపాలుమ్ చికొంగుచడిలిచి,
బేగి జా లొఁయి గెతిసి బందు జా గెలి. 45 దసిస్ జతికయ్,
“కో అంక చడిలన్?” మెన యేసు పుసిలన్ చి, పేతురు
యేసుక “గురుబాబు, జనాబ్ ఎతిక్ తుచి సుటుట్ నంత బెర
పెలపులి జతతిచి లయడ్ జతతి, గెద” మెలన్, 46 “గని
అంక చడుక మెన, కో గే అంక చడిలన్. అంచి తెంతొ
ఆతమ్సెకి బార్ జా గెచచ్ అసెస్.” మెనయేసు సంగిలన్.

47జలె,జా కెరిల్సి గుటుట్ తయెనాయ్,మెనజా తేర్ బోద
చిన కెర, అదుద్ ర్ జా యేసుచి చటెట్ సెరున్ సేడల్న్, అనెన్
“ ‘అంచి బాద గెసుస్’ మెన తుక చడిలయ్ చి, చడిల్ బేగి
చెంగిల్ జలయ్” మెన ఎతిక్జిన్ పెజల్ చిమొకెమ్ ఒపప్నల్న్.
48 ఒపప్న్ తికయ్, యేసు జాక, “పుతత్, అంచి ఉపిప్రి
తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ, తుయి §చెంగిల్ జా అసిస్సి.
సేంతుమ్ తెన్ గో”మెలన్.

49 జా తేర్ బోదక యేసు దసిస్ సంగితె తిలి పొది,
దువిస్ చి రిసొ యేసుతె జా తిలొ అదికారిచి గెర్ చ
సగుమ్ జిన్ జా కెర, జో అదికారిక “తుచి నాడి మొర
గెచచ్ అసెస్. ఈంజొ గురుబాబుక బుకారెల్ లాబుమ్ నాయ్.

జోక జా బాద పోని” మెన సంగిల. 50 యేసు ఈంజ
కోడు సూన, “జేఁవ్ సంగిలిస్ క కాతర్ నే కెరె, తుయి బి
నాయ్. నంపజా దయిరిమ్ తెన్తా చి, తుచి నాడి చెంగిల్
జయెదె.” మెలన్.

51జలె,యాయీరుచిగెరిపాఁవిలె,పేతురుకయోహానుక
చి యాకోబుక, చి నాడిచి అయయ్స్అబొబ్స్ క పిటట్వ, అనెన్
కోయిజోతెన్జానాడితిలిస్ తె గెచుచ్కయేసు ఒపెప్నాయ్.
52నాడిమొరగెలి రిసొఎతిక్జిన్ ఏడుకుడు జతెతిల, గని
“తుమ్ ఏడ నాయ్. ఈంజ మొర గెచెచ్ నాయ్. జా నిజ
అసెస్.” మెనసంగిలన్. 53జాకయ్జానాడి ‘నిజుమిమొర
గెచచ్ అసెస్’ మెన జాన కెర, జోక జేఁవ్ ఆఁస గెల. 54 గని
జో, జా నాడి తిలిస్ తె గెచచ్ కెర, జాచి ఆతు దెర, “నాడి,
ఉటుట్ !” మెలన్. 55జాచి జీవ్, జాచి పెటిట్ అనెన్ అయ్ లిచి,
బేగి ఉటిల్. తెదొడి “ఇనెన్క తుమ్ కిచొచ్ జలెకు కవడ” మెన
యేసు సంగిలన్.

56 జా నాడిచ అయయ్సిఁసి బలే ఆచారిమ్ జల, గని
“జరుగ్ జలిసి కకక్ సంగ నాయ్”మెనయేసు ఆడ దిలన్.

9

బారజిన్ సిసుస్ల్ క యేసు అదికారుమ్ దా బులుక
తెదయ్ లిసి

(మతత్ 10:5-15;మారుక్ 6:7-13)
1 పడొత్ , యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క ఎకిక్తె బుకారా

కెర, ఎతిక్ రగల్ బూతల్ క జేఁవ్ ఉదడిత్ రిసొ, జబుబ్ల్ జేఁవ్
గెచచ్య్ తి రిసొ జోవయింక సెకి అనెన్ అదికారుమ్ దిలన్.
2 అనెన్, “దేముడుచి *రాజిమ్ పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి
రిసొ తుమ్ బోదన కెర చి, మానుస్ల్ చ జబుబ్ల్ గెచచ్వ”
మెన తెదయ్ లన్. 3 తెదయ్ తె పొది ఇసి మెలన్:
“పయానుమ్ చి రిసొ కిచొచ్ దెరన గెచచ్ నాయ్. టెకొన్ డండొ
జలెకు, సెంచె జలెకు, అనిన్మ్ జలెకు, డబుబ్ల్ జలెకు,
దొనిన్ సొకక్ల్ జలెకు దెరన గెచచ్ నాయ్. 4 పడొత్ కేన్ గెర్ చ
తుమ్ కటాన్దెవులగే,తుమ్జాగాఁవ్జవుస్ములెత్ ఎదక,
జయియ్ గెరి బస జా తా. 5 అనెన్, కేన్ పటున్మ్ తె జవుస్
తుమ్ క †మరియాద కెరినాయ్గే,జాపటున్మ్ తెంతొబార్
జతెపొది ‘జేఁవ్ దసిస్ జలి రిసొ దేముడుచ ‡నెంజితి’మెన
గురుక తుమ్ చ చటొట్ చి దూడి పంపడ్న గెల” మెన యేసు
సంగిలన్. 6తెదొడి జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ బార్ జా గాఁవొవ్
ఎతిక్తె బుల బుల, చి రిసొ బోదన కెరె తా, మానుస్ల్ చ
జబుబ్ల్ గెచచ్య్ తె తిల.

§ 8:48 8:48 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’. * 9:2 9:2మతత్యి 10:7. యేసు అయ్ లిస్ తెన్ జా రాజిమ్పాఁవ జా అసెస్ మెనుక జయెదె. ఈంజ
మదెనె డీసె నాయ్, గని జోవయింక నంపజల మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప కెరయ్, చి అపెప్ కి ఈంజ లోకుమ్ తె జోవయించి ఆతమ్సెకి కామ్ కెరయ్. ఉగుమ్
మారుస్ప జలె,జోవయించిరాజిమ్పూరి డీసెదె. † 9:5 9:5 నెంజిలె ‘బెదవంతినాయ్’. ‡ 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘జోవయించి కోపుమ్జోవయించిఉపిప్రి
అసెస్’



లూకా 9:7 94 లూకా 9:22

హేరోదు అదికారి చి పెజల్ సగుమ్ జిన్ యేసుచి రిసొ
ఉచరిల్సి

(మతత్ 14:1-12;మారుక్ 6:14-29)
7జా పొది, గలిలయ పాంతుమ్ తె ఏలుప కెరొ అదికారి

హేరోదు, యేసు జరుగ్ కెరల్ కమొ ఎతిక్చి రిసొ సూనిల్ రిసొ,
కిచొచ్ ఉచరుక నేన కెర బాద సేడొల్ . కిచొచ్క మెలె, యేసుక
“యోహానుమొరతాఅనెన్జీవ్జాఅసెస్”మెనసగుమ్ జిన్
సంగితెతిల, 8గనిఅనెన్ సగుమ్ జిన్ “పూరుగ్ మ్దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలొ §ఏలీయా అనెన్ జా అసెస్” మెల, చి అనెన్
సగుమ్ జిన్ “పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కబురుల్ సంగిలొ అనెన్కొల్
మొర, అనెన్ జీవ్ జా అనెన్ జా అసెస్” మెన ఉచరె తిల.
9జాఎతిక్ సూన కెర,హేరోదు, “యోహానుక *బోడి గండల్
కెర గెలయ్, గని ఈంజేఁవ్ కమొ కెరొసొచి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్
సూన్ తసి. ఈంజొ కొనొస్ జయెదె?” మెన, యేసు తెన్
దసుస్ల్ జంక మెనవాటు చజితె తిలొ.

యేసుచబారజిన్బారికుల్ అనెన్ ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 14:13-21; మారుక్ 6:30-44; యోహా 6:1-

14)
10యేసుచబారజిన్ †బారికుల్,జలె,జేఁవ్బులుకమెన

జోతెదయ్ లిస్తెంతొఅనెన్ ఉటట్ జా, జేఁవ్ జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్
జోక సంగిల చి, జో వేరతె జోవయింతెన్ గడియ తతి రితి,
బేతస్యిదామెంతి గఁవివ్ జోవయింక కడ నిలన్.

పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
11 జలె, జోవయింక ‘ఒతత్ బేతస్యిదాతె గెతయ్’ మెన

యేసుచి రిసొపెజల్జనాబ్సూన కెర,జోచిపటిట్ గెల. జోతె
పాఁవితికయ్, జో జోవయింక పాసి కెరనల్న్ చి, దేముడుచి
‡రాజిమ్ చిరిసొజోవయింకబోదనకెర,జోవయింతెజొరొజ్ల్,
బాదల్ తిలసక చెంగిల్ కెరల్న్.

12 జలె, పొదుద్ గెచుచ్క దెరిల్ చి, యేసుచ బారజిన్
§సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “ఈంజేఁవ్ జనాబ్ అనిన్మ్ దొరుక్
కెరంతి రితి, నిద తతి రిసొ ఇనెన్క సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె
తెదవు బయిలు దేసిమి అసుస్మ్, గెద. ఇనెన్ కిచొచ్య్
దొరుక్ జయెనాయ్”మెల, 13 గని జోజోవయింక, “తుమి
జోవయింక కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్ దాస” మెలన్. దసిస్
మెంతికయ్,జేఁవ్ “అమ్ చితెఎకిక్పాఁచ్పోడియొచిదొనిన్
మొసస్ అసిత్. నెంజిలె, అమ్ గెచచ్ ఈంజేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క

అనిన్మ్ గెన ఆనుక గె?” మెల. 14 జా జనాబ్ తెచ
మునుస్బోదల్ కెతిత్జిన్ జవుల మెలె, పాఁచ్ వెయిల్ జిన్.
గని యేసు సిసుస్ల్ క “యాబయ్ జిన్ క ఏక్ దవుని,
యాబయ్జిన్ క అనెన్క్ దవుని, దసిస్ దవుని దవునివొ తెన్
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క వెసడ” మెన సంగిలన్. 15 జేఁవ్ దసిస్
కెర పెజల్ ఎతిక్జిన్ క వెసడల్. 16తెదొడియేసు జేఁవ్ పాఁచ్
పోడియొచిదొనిన్మొసస్ దెర,ఆగాసుమ్పకక్ దెక, ‘ఈంజ
తూయి దిలది’ మెన దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర,
జేఁవ్ పోడియొమోడ కెర, “ఎతిక్జిన్ క వంట దాస” మెన
సిసుస్ల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిలన్. 17 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ పేట్
బెరు కయ్ ల చి, సేంసిల పోడియొ గండల్ మొసస్ గండల్
బార గంపల్ తె బెరు జల.

యేసుక ‘కీసుత్ ’మెలొజెంక తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
(మతత్ 16:13-19;మారుక్ 8:27-29)

18 ఏక్ సుటుట్ , యేసు ఎకిక్లొయి పారద్న కెరె తిలన్,
గని జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క ఒతత్య్ తిల, చి “కొనొస్
మెన పెజల్ అంక సంగితతి?” మెన యేసు సిసుస్ల్ క
పుసిలన్. 19 పుసితికయ్, “బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ
యోహాను” మెన సగుమ్ జిన్ తుక సంగితతి. అనెన్
సగుమ్ జిన్ తుక “దేముడుచి కబురుల్ సంగిలొ ఏలీయా
జాఁ తయెదె” మెంతతి చి, అనెన్ సగుమ్ జిన్ “దేముడుచి
కబురుల్ సంగిలొ అనెన్కొల్ పూరుగ్ మ్ చొ జీవ్ జా అమ్ చితె
జా అసెస్.” మెంతతి మెల. 20 జేఁవ్ దసిస్ మెంతికయ్,
యేసు “తుమ్, జలె, కొనొస్ మెన అంక సంగితసు?” మెన
జోవయింక పుసిలన్ చి, “ ‘తెదయిందె’ మెన దేముడు
సంగ తిలొ కీసుత్ మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి” మెన
పేతురు జబాబ్ దిలన్. 21 గని “జా కోడు అనెన్ కకక్ కి
సంగ నాయ్” మెన జోవయింక యేసు కచితుమ్ తెన్ ఆడ
దిలన్. 22అనెన్జో, “ఆఁవ్ *మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ
ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడుక అసెస్. †వెలెల్ల సుదల్, వెలెల్ల పూజరుల్
చి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స అంక ‘జివుస్
నాయ్’ మెనుక అసెస్ చి, ఆఁవ్మొరుక అసెస్. గని తిరత్ క
ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క అసెస్”మెనయేసు సంగిలన్.

దేముడుచి రాజిమ్
(మతత్ 16:21-28;మారుక్ 8:30–9:1)

§ 9:8 9:8 ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొమొరె నాయ్, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక దసేస్ పరలోకుమ్ తె కడ నిలన్. రానల్ దొనిన్చి పుసత్కుమ్
2:11. * 9:9 9:9 మతత్యి 14:10, మారుక్ 6:27, 28. † 9:10 9:10 లూకా 6:13-16 దెక. సగుమ్ తె ‘బారజిన్ సిసుస్ల్’ మెన అసెస్. జేఁవ్
ఈంజేఁవ్ ఎకిక్. తెలుగు-అపోసుత్ లు ‡ 9:11 9:11 4:43చి ఎటొట్ చి కోడు, చి 9:2 దెక. § 9:12 9:12 నెంజిలె ‘బారికుల్’. * 9:22 9:22 5:24చి
ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 9:22 9:22 వెలెల్ల మానుస్ల్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స మొతుత్ ము యూదుల్ చి వెలిల్ సబ వెసితస
జవుల. వెలెల్లమానుస్ల్ తె పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు కి తవుల. ‡ 9:23 9:23 ‘సిలువ’మెన కిచొచ్క సంగితయ్మెలె,యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ కీసి
మారులమెలె,జోవయింక ‘సిలువ’మెలిస్ తెఅతిత్లె చటెట్లెమేకుల్ పెటటీఁవడమొరి రితిములుల. జోవయింకజాసిలువతె నేటీఁవడెత్ అగెగ్, వటెట్ గెతె తిలిపొది,
జోవయించిసొంత సిలువ జోవయింకమారిస్ తెయేసు గడియసొంత వయుక తియారల్; యోహాను 19:17. పడొత్ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొ వయితి రితి తియారల్;
మారుక్ 15:21. సిలువ మెలె, డేడిక అనెన్క్ డేడి రితొ డండొ అడుడ్ మ్ కెర బుఁయెయ్ రోవ టీఁవడుల.
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23 తెదొడి ఎతిక్జిన్ క యేసు, “కో అంక నంపజా అంచి
పటిట్ బులుక ఉచరుల గే, జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ కెరుక
ముల దా, రోజుక జోచి సొంత ‡సిలువ వయన అంచి పటిట్
బులుక అసెస్. 24 కిచొచ్క మెలె, జోచి సొంత పానుమ్
రచిచ్ంచుప కెరనుక కో కోర్ ప జవుల గే, జోచి పానుమ్
పాడ్ జా గెచెచ్దె. గని అంచి రిసొ కో జోచి పానుమ్ దెతి
రితి ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండుల గే, జోచి పానుమ్
రచిచ్ంచుప జయెదె. 25 మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిసి
ఎతిక్ కేన్ మానుస్ జవుస్ కలుగు కెరన జోచి పానుమ్
పాడ్ కెరనెల్గిన, జేఁవ్ క సిచచ్ జలెగిన, జోక కిచొచ్ లాబుమ్?
కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్. 26 కో జలెకు అంచి రిసొచి అంచ
కొడొచి రిసొలాజ్జా సతిత్మ్ నే ఒపప్నుల గే, ఆఁవ్మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ పరలోకుమ్ గెచచ్ అంచి అనెన్
అబొబ్సిజలొదేముడుచిదూతల్ చిపరలోకుమ్ చిఉజిడ్ చి
గవురుమ్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతి దీసిక,
జేఁవ్ మానుస్ల్ క ‘అంచ’ మెన ఒపప్న్ తి రితి అంచి తెన్
బెదవనుక అంక లాజ్ తయెదె. 27 గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఇనెన్ టీఁవ తిలస సగుమ్ జిన్
నే మొరె అగెగ్ దేముడుచి §రాజిమ్ దెకుల” మెన యేసు
సంగిలన్.
తీగల్ సిసుస్ల్ చి మొకెమ్ యేసు గడియ పరలోకుమ్ చి

ఉజిడి జలిసి
(మతత్ 17:1-8;మారుక్ 9:2-8)

28 జలె, యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ పాసి పాసి అటుట్
దీసల్ గెతికయ్, పారద్న కెరుక మెన, పేతురుక యోహానుక
చి యాకోబుక వటెట్ కడ దెరన, యేసు డోంక్ తిలి మెటట్య్
గెచచ్వెగిల. 29యేసుపారద్న కెరెతతికయ్,జోచి *మొకొమ్
మారుస్ప జలన్ చి, జోచ పాలల్ చొకిక్ల జా దగదగాలన్
మెరుస్ప జల. 30అనెన్, ఈందె, దొగుల మునుస్బోదల్ డీస
యేసు తెన్ లటట్బల్. కొనస్ మెలె, పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచి
కబురుల్ సంగిత మోసే అనెన్ ఏలీయా తిల. 31 జేఁవ్
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తెన్ డీసిల చి, కిచొచ్చి రిసొ లటట్బెత్
తిలమెలె, దేముడుచికోడు తెన్ రెగిడిల్ రితియేసు †మొరుక
తిలిస్ చి రిసొ, జో మొరిసి ‡ఉటట్ గెతిసి యెరూసలేమ్ తె
జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ. 32 పేతురు చి జోవయింతెన్
తిల దొగుల గూన్ క నిజ తిల గని, అనెన్ చెదొద్యి జలె.
యేసు పరలోకుమ్ చిఉజిడిజలిసిచి,జోతెన్జేఁవ్దొగుల
పూరుగ్ మ్ చ టీఁవిలిసి దెకిల.

33 జలె, జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ యేసుక ములుక దెరిల్ పొది
పేతురు యేసుక “గురుబాబు, అమ్ ఇనెన్ తతిసి చెంగిలి.
తుక ఏక్, మోసేక ఏక్, ఏలీయాక ఏక్ మొతుత్ మ్ తినిన్

కుడియల్ బందుమ్ దె” మెలన్, గని జో కిచొచ్ సంగితయ్
గే నేనె. 34 జలె, జో ఇసి సంగితె తతికయ్, మబుబ్ ఏక్
ఉత జా జోవయింక డంకిలన్ చి, డంకి జతికయ్, సిసుస్ల్
బియఁ గెల. 35మబుబ్ తెంతొ “ఈంజొ అంచొ పుతుత్ , అఁవ్
§నిసానల్సొ. ఇనెన్చి కోడు తుమ్ సూన” మెన జా మబుబ్
తెంతొ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్. 36 జలె, జా కోడు సంగ
కేడయ్ లి బేగి, యేసు ఎకిక్లొయి జేఁవ్ తీగల్ సిసుస్ల్ తెన్
తిలొ. జలె, జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ సిసుస్ల్ తుకెల్ తా, జేఁవ్
పొదులె కకక్ కి జేఁవ్ దెకిలిస్ చి రిసొ ఎకిక్ కోడు కి సంగితి
నాయ్.
మోరచ్ సేడెత్ తిలొ బూతుమ్ దెరొల్ నాడుకయేసు చెంగిల్

కెరిల్సి
(మతత్ 17:14-18;మారుక్ 9:14-27)

37 అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్ మెటట్య్ తెంతొ ఉత జెతికయ్.
ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ యేసుక దసుస్ల్ జల. 38ఈందె, జేఁవ్
జనాబ్ తెచొమానుస్ కేక్ గలొ. “గురుబాబు, అంక ఎకిక్లొ
పుతుత్ . జోక దెకు, మెన తుక ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతసి!
39 ఈందె, ఏక్ బూతుమ్ జోక దెరుక అలవాట్ అసెస్
చి, కెఁయ దెరెల్, ఈంజొ కేక్ గలన ఒరెస్దె చి, బూతుమ్
జోక పొరుల్ ప కెరెదె చి, చోండివాట్ ఈంజొ పొగురుల్ బార్
కెరవంతయ్ చి, ఇనెన్క ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెర పూరి అలుప్
కెర కసట్నె ముల ఉటట్ గెతయ్. 40 అనెన్ బూతుమ్ క
ఉదడ దాస మెన తుచ సిసుస్ల్ క బతిమాలప్ జా సంగితె
తిలయ్, గని జేఁవ్ నెతిరల్” మెన జో మానుస్ యేసుక
సంగిలన్. 41 సంగితికయ్, యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “నముకుమ్ నెంజిలి వెరి బుదిద్చి కాలుమ్ చ, తుమ్.
తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ కెతిత్ దీసల్ తంక? కెతిత్ దీసల్ తుమ్ క
ఆఁవ్ ఓరుస్ప జంక? అలెల్, జోనాడుక అంచితె కడ ఆను!”
మెన సంగిలన్.

42 జలె, జో నాడు పాసి జెతె తతికయ్, బూతుమ్
జోక పొరుల్ కెరవ గిజిజ్గిజిజ్ల్ కెరయ్ లన్. గని యేసు జో
బూతుమ్ క గోల కెరల్న్ చి,జోనాడుక చెంగిల్ కెర,అబొబ్స్ చి
అతిత్ జోక అనెన్ సొరప్ కెరల్న్, 43 “దేముడు అమ్ చొ కెదిద్
సెకి అదికారుమ్ చొ!” మెన ఎతిక్జిన్ జోచి ఆచారిమ్
సంగితె తిల చి, యేసు జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ఎతిక్జిన్
జోచి ఆచారిమ్ సంగితె తతికయ్, యేసు జోచ బారజిన్
సిసుస్ల్ క, 44 “ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి తుమ్ చెంగిల్ సూన.
మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక విరోదుమ్
సుదల్ అనెన్మానుస్ల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెంక అసెస్” మెన
సంగిలన్. 45 గని జా కోడుచి అరుద్ మ్ జోవయింక జయె
నాయ్. జేఁవ్ జా అరుద్ మ్ నే కెరంతి రితి ఎతిక్ అదికారుమ్

§ 9:27 9:27మతత్యి 16:28, చిమారుక్ 9:21 దెక. * 9:29 9:29మతత్యి 17:2. † 9:31 9:31ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ చపాపల్ వయన
గెచచ్య్ తి రిసొ. ‡ 9:31 9:31మొరెల్, అనెన్ జీవ్ జా, పరలోకుమ్ తె కి ఉటట్ గెచెచ్దె. § 9:35 9:35 నెంజిలె, ఈంజ మతెత్లి రెగిడల్ తొలితొచ సగుమ్
పుసత్కల్ తె ‘ఆఁవ్ పేమ తిలొసొ’మెన రెగడ్ అసెస్.
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తిలొ దేముడు లుంకడల్న్ చి, యేసుక పుసుక బియఁ తుకెల్
తిల.

“అమ్ చితె కో వెలొల్ జయెదె?”
(మతత్ 18:1-5;మారుక్ 9:33-37)

46 జలె, “అమ్ చితె కో వెలొల్ ముకిక్మ్ జయెదె?” మెన
సిసుస్ల్ లటట్బన ఇదిల్ గగొగ్ ల్ జల. 47గనిజోవయించిపెటిట్
ఉచరిల్సి యేసు చిన కెర, ఏక్ బాలబోదక దెర, జోచి పకక్
టీఁవడ, 48జోవయింక ఇసి మెలన్. “*ఈంజొ బాలబోదక
జవుస్ అంచి నావ్ తెన్ కో జలెకు మరియాద కెరెదె గే,
అంకయ్ మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె. అనెన్, కో జలెకు
అంకయ్ మరియాద కెరుల గే, అంక తెదయ్ లొ దేముడు
అబొబ్క కి మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె. తుమ్ ఎతిక్జిన్ తె
కోదాకు కెరనెదె గే,జొయియ్ వెలొల్ జయెదె”మెనజోవయింక
సంగిలన్.
బూతల్ క ఉదడొల్ ఎకిక్లొచి రిసొ సిసుస్ల్ ఆచారిమ్

జలిసి
(మారుక్ 9:38-40)

49 తెదొడి యోహాను మెలొ సిసుస్డు యేసుక కిచొచ్
మెన సంగిలన్ మెలె, “గురుబాబు, ఎకిక్లొ తుచి నావ్
తెన్ బూతల్ క ఉదడిల్సి దెకిలమ్. జో అమ్ చి తెన్ తుచి
పటిట్ గెతొసొ నెంజెచి రిసొ జోక ఆటంకుమ్ కెరల్మ్” మెన
సంగిలన్. 50గనియేసు జోవయింక, “జోక ఆటంకుమ్ కెర
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, కో తుమ్ చి కామ్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్
కెరెనాయ్గే,తుమ్ చిపచెచ్నజతొసొజయెదె”మెనయేసు
సంగిలన్.
సమరయ పదేసిమ్ చి ఏక్ గఁవివ్చ మానుస్ల్ యేసుక

టాన్ నే దిలిసి
51 ఒతత్ తెంతొ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు మొరి

పరలోకుమ్ తె అనెన్ గెతి సమయుమ్ పాసి జా అయ్ లి
పొది, ‘యెరూసలేమ్ తెఅపెప్ ఉటట్ గెచుచ్క అసెస్’మెనజాన
కెరబార్ జలన్,అనెన్ వటెట్ గెతెతా, 52 ‘అంకటాన్ తెయార్
కెరు’ మెన, సగుమ్ జిన్ క యేసు పురె కబుర్ తెదయ్ లన్.
దసిస్ మెన జేఁవ్ గెచచ్, సమరయ సుదల్ చి ఏక్ గఁవివ్
గెల. 53 గని జా గఁవివ్చ పెజల్యేసుక టాన్ దెంక నెసిల.
కిచొచ్క మెలె,† యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క జోచి ఉదెద్సుమ్.
54 ‘జాగఁవివ్చదసిస్ బుదిద్ తెన్అసిత్’మెనయేసుచసిసుస్ల్
యాకోబు చియోహాను దెక కెర, కిచొచ్మెలమెలె, “పబువ,
ఇనెన్క డయ గెలి రితి ఆగాసుమ్తెంతొ ఆగి ఆనవుమ గె?”
మెనపుసిల. 55గనియేసు పసులజోవయింక ‡గోల కెరల్న్.

56 జోచ సిసుస్ల్ తెన్ తోడ్ అయ్ ల తేర్ బోదల్ తెన్ వటెట్
గెచచ్, అనెన్క్ గఁవివ్ గెల.
యేసు తెన్ బులత్స ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తంక మెన

సంగిలిసి
(మతత్ 8:19-22)

57 యేసు సిసుస్లీఁసి తెన్ వటెట్ గెతె తతికయ్, ఏక్
మానుస్యేసుతెజాఁ కెర, “తుయి కేనె గెలె కి,అఁవ్ కి తుచి
తెన్ బెద జెయిందె” మెనయేసుక సంగిలన్ చి, 58యేసు
జోక, “నకక్ల్ క పారుల్ , ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ క గూడలు, గని
ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొకబోడివంపొ కెరిటాన్
నాయ్”మెన జబాబ్ దిలన్. 59అనెన్కొల్ క, “అంచి పటిట్ జె”
మెలన్, గని “పబు, ఆఁవ్ తుచి తెన్ నే జెతె అగెగ్ గెచచ్ కెర,
అంచొ అబొబ్మొర గెతె ఎదక జోకపోస కెర,జోమొరెల్ జోక
రోవగెలుకమెన,అంకసెలవ్దె”మెనసంగిలన్. 60యేసు
జోక కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె కి, “మొరల్స జోవయించ సొంత
మొరల్సక రోవ గెలుత్ , గని తుయి కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె,
‘దేముడుచిరాజిమ్పాఁవజాఅసెస్’మెన,తుయిగెచచ్,జా
రాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరు” మెన ఆడ
దిలన్.

61ఒతత్ తెంతొ అనెన్కొల్ “తుచి పటిట్ జెయిందె, పబు. గని
తొలితొ ఆఁవ్ గెరి గెచచ్, గెర్ చ మానుస్ల్ క ఆఁవ్ సంగ జెతి
రితి సెలవ్ దె”మెనయేసుక సంగిలన్. 62జోకయేసు, “కో
జలెకు నాఙెల్ దెర కేఁసుకమొదొల్ కెర పడొత్ దెకితె తిలె, జో
మానుస్ దేముడుచి రాజిమ్ చి కామ్ క నెంజె” మెన జబాబ్
దిలన్.

10
డబబ్య్ జిన్ మానుస్ల్ దొగుల దొగులక యేసు

తెదయ్ లిసి
1 ఇనెన్చి పడొత్ యేసు అనెన్ *డబబ్య్ జిన్ మానుస్ల్ క

నిసాన, జేఁవ్దొగులదొగులబార్జా,జోగెచుచ్క తిలి ఎతిక్
పటున్మ్, ఎతిక్ టాన్ తె జేఁవ్ పురె గెచుచ్క మెనజోవయింక
తెదయ్ లన్. 2తెదయ్ లి పొది జోవయింక, “గటిట్ఙ పంటొ
పిక †లాయితికాలుమ్జాఅసెస్‡. పంటొబలేగఒగగ్ర్ అసెస్,
గని పికిల్ పంటొలాయఆన్ తి రిసొ దసిస్ ఆన్ తమానుస్ల్
తొకిక్జిన్ అసిత్. జాకయ్, ఈంజ పంటొ లాయితసక బార్
కెర తెదవు” మెన ఈంజ పంటొ పికడొత్ ఎజొమానిక తుమ్
పారద్న కెర. 3అలెల్,బార్జా గెచచ్. ఈందె, నకక్ల్ చి నెడిమి
మెండ పిలల్ల్ క తెదయ్ లి రితి తుమ్ క ఆఁవ్ తెదయ్ తసి.

* 9:48 9:48మారుక్ 9:37 దెక. † 9:53 9:53యెరూసలేమ్ తెయేసు గెలె కిచొచ్క జేఁవ్ సమరయ సుదల్ కోపుమ్ జతతి మెలె, “ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుక బకి కెరుకమెలె, ఎకిక్ అమ్ చియెరూసలేమ్ చి దేముడుచి గుడితె సతిత్మ్ బకి కెరుక జయెదె”మెనయూదుల్ సంగితతి,అనెన్ సమరయసుదల్ క
నిసాక్రుమ్ ఉచరతి, చి రిసొజా కోపుమ్ క యెరూసలేమ్ తె గెతసక మరియాద దెతి నాయ్. ‡ 9:55 9:55ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె
ఇసి అసెస్: గోల కెర, తుమ్ చి బుదిద్ కేనె తెంతొ చి గే నేనుస్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కిచొచ్క అయ్ లయ్మెలె, మానుస్ల్ చ జీవితుమ్ క
పాడ్ కెరుక నాయ్, గని జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరుకయ్ అయ్ లయ్మెలన్. * 10:1 10:1 సగుమ్ తె ‘డబబ్య్ దొనిన్జిన్’ మెన రెగడ్ అసెస్. † 10:2
10:2యోహాను 4:35-38 దెక. ‡ 10:2 10:2మానుస్ల్ సుబుమ్ కబుర్ సూన అంక నంపజా దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి కాలుమ్జాఅసెస్.
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4 డబుబ్ల్ సెంచె జవుస్, జోడుల్ జవుస్ దెరన గెచచ్ నాయ్,
అనెన్ వటెట్ సమయుమ్ పాడ్ కెరి రితి కచి తెన్ లటట్బా
నాయ్. 5 అనెన్, కేన్ గెరి తుమ్ గెతె గే బేగి, “ఈంజ
గేరుచి ఉపిప్రి దేముడుచి సేంతుమ్ తవుస్!” మెన తుమ్
సంగ. 6జా గెరితె సేంతుమ్ చొమానుస్ తిలె, తుమ్ సంగిలి
సేంతుమ్ జోవయించి ఉపిప్రి తయెదె. గని దసొ మానుస్
నెంజిలె, తుమ్ ఆన్ లి సేంతుమ్ ఒతత్ నే తయెదె, పసుల
తుమ్ చితె అనెన్ బుల జెయెదె. 7జలె, కేన్ సేంతుమ్ గెర్ చ
తుమ్ కటాన్దిలెజయియ్గెరితా,వేరచితెఉటట్ గెచచ్నాయ్.
అనెన్, తుమ్ ఒతత్ తిలె పొది, జేఁవ్ దెతిసి కతె పితె తా జా
గెరి తా, కిచొచ్క మెలె కామ్ కెరొసొ జోచి జీతుమ్ నఙనుక
నాయిమ్. గేర్ గేర్ బుల నాయ్.

8 తుమ్ కేన్ పటున్మ్ గెలె కి, జేఁవ్ తుమ్ క మరియాద
కెర,జేఁవ్తుమ్ క కిచొచ్ దిలెకిజాకా. 9అనెన్,జాపటున్మ్ చ
జొరొజ్ల్జబుబ్ల్తిలమానుస్ల్ కచెంగిల్ కెరచి, “దేముడుచి
రాజిమ్ తుమ్ క పాసి జా అసెస్.” మెన జోవయింక బోదన
కెర. 10 గని కేన్ పటున్మ్ తుమ్ క కిచొచ్ మరియాద కెరి
నాయ్ గే, జా పటున్మ్ చ వీదులె తుమ్ గెచచ్, ఇసి మెన
సంగ. 11 “అమ్ చ చటెట్లె లంబిలి తుమ్ చి పటున్మ్ చి
దూడి కి తుమ్ చి బుదిద్చి ఉపిప్రి సాచి తతి రితి పంపడ్ దా
ఉటట్ గెతసుమ్. గని కిచొచ్ కోడు తుమ్ ఉచరన మెలె,
దేముడుచి రాజిమ్పాసిజా అసెస్ మెన తుమ్సాచి సంగ.
12 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసి అయ్ లె, సొదొమ మెలి
పూరుగ్ మ్ కుడెత్ §నాసెనుమ్ జలి పటున్మ్ చి గతిత్చి కంట,
తుమ్ క మరియాద నే కెరిల్ కేన్ పటున్మ్ చచి ఉపిప్ర్ ఒగగ్ర్
సిచచ్ జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

తినిన్ పటన్ల్ కయేసు గటిట్ఙ గోల కెరిల్సి
(మతత్ 11:20-24)

13 “అయొయ్! కొరాజీనా పటున్మ్ చ చి బేతస్యిదా
పటున్మ్ చ, తుమ్ చి సిచచ్ కెదిద్ ! తుమ్ చి నెడిమి ఆఁవ్ కెరల్
కమొ అమ్ చ యూదుల్ నెంజిల తూరు చి సీదోను మెల
పటన్లె ఆఁవ్ కెరయ్ జలె, జేఁవ్ పటన్ల్ చ మానుస్ల్, జేఁవ్
కెరల్ పాపల్ క రిసొ అగెగ్యి దుకుమ్ జా ములిత, జేఁవ్ కెరల్
పాపల్ చి రిసొచి దుకుమ్ క బసత్ల్ బందన, సార్ గాంసన
వెస తా జేఁవ్ జోవయించి పాపుమ్ క దుకుమ్ జలిస్ చి
రుజుజ్ ల్ దెకయ్ త. 14గనిపూరుగ్ మ్ జేఁవ్ తూరు పటున్మ్ చ
కి సీదోను పటున్మ్ చ కి ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె తిలె కి, ఈంజ
లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా దీసి తుమ్ క
జతి సిచచ్ జేఁవ్ పటన్ల్ జతి సిచచ్చి కంట ఒగగ్రి జయెదె.

15పడొత్ తూమ్, కపెరన్హ మ్పటున్మ్ చమానుస్ల్, తుమ్
*పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్ జసెత్ గె? నాయ్, గెద, తుమ్ †వెలిల్
ఆగి గొయ్ తె ఉత గెతె”మెనయేసు సంగిలన్.

16 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ క, “తుమ్ చి కోడు కో
సూనుల గే, అమ్ చి కోడు సూనిల్ రితి జయెదె. తుమ్ కయ్
కో మరియాద కెరి నాయ్ గే, అంకయ్ కి మరియాద నే
కెరిల్ రితి జయెదె. కో అంకయ్ మరియాద కెరి నాయ్ గే,
అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్క కి మరియాద నే కెరిల్ రితి
జతయ్”మెన సంగిలన్.

యేసు గఁవివ్లె అగెగ్ తెదయ్ ల డబబ్య్ జిన్ ఉటట్
అయ్ లిసి

17 యేసు అగెగ్ గఁవివ్లె తెదయ్ ల ‡డబబ్య్ జిన్
జోవయించి కామ్ కెర కేడవన, సరద్సంతోసుమ్ తెన్
యేసుతె అనెన్ ఉటట్ జా కెర, “పబు, గెచచ్ మెన బూతల్ క
తుచి నావ్ తెన్ ఉదడెల్, అమ్ చి కోడు జేఁవ్ కి సూన
ఉటట్ గెతతి” మెన జోవయించి సరద్ సంగిల. 18 యేసు
జోవయింక, “సయ్ తాన్ పరలోకుమ్ తెంతొ, జోచి టాన్
తెంతొ బిజిలి మొలిక్లి రితి. డీస సేడ గెలిసి ఆఁవ్
దెకిలయ్. 19 ఈందె, తుమ్ క కెదిద్ అదికారుమ్ దా అసిస్
మెలె, తుమ్ అయివొక, పొటెట్ల్ క సుఁదిలె జవుస్ తుమ్
కిచొచ్ పమాదుమ్ జసు నాయ్, సయ్ తాన్ చి సెకి తిలస
ఎతిక్చి ఉపిప్రి తుమ్ పమాదుమ్ నెంతె జీన్ తె. తెదిద్ సెకి
అదికారుమ్ తుమ్ క దా అసిస్. 20 గని ముకిక్మ్ క తుమ్
కిచొచ్చి రిసొ సరద్సంతోసుమ్ తంక మెలె, బూతల్ గట
తుమ్ కబియఁఉటట్ గెతిస్ చిరిసొనాయ్, గని ‘ఇనెన్జెవుల’
మెనతుమ్ చనవొవ్ పరలోకుమ్ తెరెగిడిల్స్ చిరిసొయితుమ్
సరద్సంతోసుమ్జా”మెనయేసు జోవయింక సంగిలన్.

దేముడు అబొబ్స్ చి రిసొ సిసుస్ల్ క సంగిలిసి
(మతత్ 11:25-27; 13:16-17)

21 జయియ్ గడియయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక
యేసు ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జా దేముడు అబొబ్స్ క కిచొచ్
మెన పారద్న కెరల్న్ మెలె, “పరలోకుమ్ క కి బూలోకుమ్ క
కి అదికారుమ్ తిలొ ఓ బ, ‘జానుమ్’ మెన జోవయింక
జెఁవివ్ గవురుమ్ఉచరంతసక చి ఒగగ్ర్ సదు కెరల్సక ఈంజ
జరుగ్ జతిసి ఎతిక్చి అరుద్ మ్ లుంకడ, బాలబోదల్ జల రిత
గవురుమ్ నెంజిలసక అరుద్ మ్ దెకవ అసిస్సి మెన తుక
జొఒర,మెనఅంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. తుచి దయతె ఇసి
కెరల్ది, గెద”మెనపారద్న కెరల్న్.

§ 10:12 10:12సొదొమపటున్మ్పూరుగ్ మ్ కీసినాసెనుమ్జలిమెలె,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుజాపటున్మ్ చిఉపిప్రిఆగిసువ దిలన్. ఆదికాండుమ్
13:12, చి 18:20-19:29. * 10:15 10:15 నెంజిలె ‘ఉపిప్ర్ గెచచ్ గవురుమ్ జసెత్ గె? నాయ్, గెద, ఎటొట్ గెచచ్ నిసాక్రుమ్-జసెత్’మెలిఅరుద్ మ్ కి ఉచరుక
జయెదె. కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చమానుస్ల్ ‘ఆమ్యూదుల్ జమ్ దెచి రిసొఆమ్చెంగిల్ జమ్ దె. తూరు చి సీదోనుచమానుస్ల్యూదుల్ నెంజితిచి రిసొగార్
జవుల’మెనఉచరుల. † 10:15 10:15 నెంజిలె ‘వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె’. ‡ 10:17 10:17 నెంజిలె ‘డబబ్య్ దొనిన్జిన్’.
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22 “అంచొ అబొబ్ ఎతిక్ అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్.
అనెన్, ఆఁవ్ పుతుత్ సి కొనొస్ జయిందె గే అబొబ్ ఎకిక్లొయి
జానె, చి అబొబ్ కొనొస్ జయెదె గే, ఎకిక్ ఆఁవ్ పుతుత్ సి జాని,
చిఅనెన్ కకక్జోవయింక దెకయిందె గే,జెఁవివ్జాన్ తి”మెన
సంగిలన్.

23తెదొడియేసుజోచబారజిన్సిసుస్ల్తిలిపకక్ పసుల
ఎకిక్ జోవయింకయ్, “తుమ్ దెకితిసి దెకిత మానుస్ల్ క
చెంగిలి! 24తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,పూరుగ్ మ్ చక
చి కంట తుమ్ క ఒగగ్ర్ చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస ఒగగ్ర్ జిన్, రానల్ ఒగగ్ర్ జిన్
తుమ్ దెకితిసి దెకుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి, దెకుక నెతిరల్.
తూమ్ సూన్ తిసి సూనుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి, సూనుక
నెతిరల్. జా అవ్ కాసుమ్ జోవయింక దొరుక్ జయె నాయ్”
మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
పేమబుదిద్ తిలొ సమరయ సుదొచి రిసొ సంగిలిటాలి

25 ఏక్ సుటుట్ యూదుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొ టీఁవ కెర, యేసుక పరిచచ్
కెరుక ఉచర ఇసి పుసిలన్. “గురుబాబు, పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె ఆఁవ్ బెద కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట్ అంక
దొరుక్ జంకమెలె,ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెనపుసిలన్.
26జోదసిస్పుసితికయ్,యేసుజోక, “మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల §ఆగన్ల్ తె కిచొచ్ మెన రెగడ్ అసెస్?
ఒతత్ కిచొచ్ సంగితయ్?” మెన పుసిలన్. 27జో యేసుక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె,
*“తుమ్ చొ పబు జలొ దేముడుక
తుచి ఎతిక్ పెటిట్ తెన్, తుచి ఎతిక్ మెనుస్ తెన్,
తుచి ఎతిక్ సెకి ఎతిక్ తెన్,
తుచి ఎతిక్ బుదిద్ తెన్ నిదానుమ్ ఎకిక్ పేమ కెరె తంక.

అనెన్,
తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
తుచి పకక్య్ చక కి తెదిద్ పేమ కెరె తంక”
నేన దేముడు మోసేచి అతిత్ దిలి ఆగన్ల్ చి కోడు సంగిలన్.
28జో దసిస్ జబాబ్ దెతికయ్, యేసు జోక “తుయి సరిగా
జబాబ్ దిలది. తుయి సంగిల్ రితి కెరె తిలె, పరలోకుమ్ తె
తుయి బెద కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట తుక దొరుక్
జయెదె”మెలన్.

29 జో మానుస్, జలె, జో అనెన్ సగుమ్ జిన్ క చెంగిల్
నే దెకితిస్ క, ‘తపుప్ నెంజె’ మెన రుజుజ్ దెకుక ఉచర,
“జలె, అనెన్ మానుస్ల్ క మెలె, కకక్?” మెన పుసిలన్.
30పుసితికయ్, యేసు ఏక్ టాలి సంగ జబాబ్ దిలన్. ఇసి
మెన; “అమ్ చొ యూదుడు ఎకిక్లొ యెరూసలేమ్ తెంతొ

యెరికోపటున్మ్ తె గెచుచ్కమెనవటెట్ గెతెతిలన్,చిచోరుల్ చి
అతిత్ దెరున్ సేడల్న్ క, జేఁవ్జోచపాలల్ కడ కెరజోక పెట గెల
కెర,జోక ఇదిలిదిల్ జీవ్ తతె,జోమొరి రితిములదాఉటట్
గెల.

31 “జలె, కీసి గే పూజరి ఎకిక్లొ జయివాట్ అయ్ లన్,
అనెన్, జో మానుస్క దెక పాసి నే గెతె వాట్ చి ఒతత్ల్ తొ
పకక్ ఉటట్ గెలన్. 32 దసిస్, దేముడుచి గుడితెచి సేవ కెరొ
†లేవీయుడు ఎకిక్లొ కి జా టాన్ తె అయ్ లె, జో కి దెక కెర,
వాట్ చి ఒతత్ల్ తొచి పకక్ ఉటట్ గెలన్.

33 “గని ‡సమరయ సుదొ ఎకిక్లొ జా వటెట్ పయానుమ్
గెతెతా,జోమానుస్ సేడ తిలిస్ తెఅయ్ లన్,అనెన్ జోక దెక
కెర, యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితొ ఈంజొ సమరయ సుదొ,
జోసేడ తిలొయూదుడుచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్జా, 34పాసి
గెచచ్ దెబబ్ల్ లయ్ లిస్ తె తేలు చి దాచ రసుస్మ్ ‘ఓసుత్ ’
మెన సువ దా, కటుల్ బందిలన్ చి, ఇనెన్చి సొంత గాడెద్చి
ఉపిప్రి వెగడ దా, ఏక్ అదెద్ గెరితె న కెర, జోవయింక దొరుక్
జలిసావెచనకెరల్న్. 35అనెన్క్దీసి,దొరత్చికూలిచిఎదిలి
డబుబ్ల్ జేబితె తెంతొ వెంట కెర, జా అదెద్ గెరిచొ సావుకరిక
దా, ఈంజొమానుస్క చెంగిల్ దెకితె తా, ఇనెన్చి రిసొ అనెన్
కిచొచ్ కరుచ్ సేడెత్ గే,ఆఁవ్అనెన్అయ్ లిపొదితుకదెందెమెన
ఈంజొ సమరయ సుదొ ఒపప్నల్న్.

36 “జలె, చోరుల్ తె దెరున్ సేడొల్ జో అనెన్కొల్ క ఈంజేఁవ్
తీగల్తె కేన్ మానుస్ పేమ కెరొల్సొ జలొ? కిచొచ్ ఉచరసి?
సంగు”మెనజోకయేసుపరిచచ్ కెరల్న్. 37“జోక కనాక్రుమ్
దెకిలొసొ” మెన జబాబ్ దిలన్ చి, రిసొయేసు జోవయింక,
“తుయి గో, చి అనెన్ మానుస్ల్ క దసిస్ పేమ కనాక్రుమ్
దెకితెతా”మెన సంగిలన్.

మారమరియచి గెరియేసు గోత్ గెలిసి
38 జలె, యేసు అనెన్ సిసుస్ల్ వటెట్ గెతె తతికయ్, ఏక్

గఁవివ్ పాఁవ అయ్ లక, మార మెలి తేర్ బోద జోవయింక
మరియాద కెరుక మెన గెరి బుకారల్న్. 39 జాక మరియ
మెలి బేనిస్ తిలి. జా, జలె, పబుచి చటెట్ వెస జో సంగితె
తిలి బోదన సూన్ తె తిలి. 40మార, §గెర్ చి కామ్ కెరుక
మెన బమమ్ జతె తిలి, అనెన్, యేసుతె గెచచ్ కెర, “పబు,
ఆఁవ్ ఎకిక్లిఈంజ కామ్ కెరి రితి అంచి బేని బదుద్ కుమ్జా
ములితయ్ మెన దెకిస్ నాయ్ గె? జా అంక తోడు కెరుస్.
సంగు” మెలన్. 41 గని పబు జేఁవ్ క కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “మార, మార, తుయి ఒగగ్ర్ కమొ తియన బమమ్ జా
పంబ జతసి. 42 ఎతిక్ కమొతె ఎకిక్ ముకిక్మ్ చి సుబుమ్

§ 10:26 10:26 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్
పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
* 10:27 10:27 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 6:5 చి లేవీయకాండుమ్ 19:18. † 10:32 10:32 మెలె, లేవీ పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చొ. ‡ 10:33
10:33 సమరయ సుదల్ కయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితతి. § 10:40 10:40 నెంజిలె, ‘అనిన్మ్ తెయార్ కెరుక మెన’.
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కబుర్ సూన్ తి జయియ్వాటమరియనఙన అసెస్,జాజాచి
తెంతొ కడుక జెయెనాయ్.” మెనజాక సంగిలన్.

11
పారద్న కెరిస్ చి రిసొయేసు బోదన కెరిల్సి
(మతత్ 6:9-15)

1 ఏక్ దీసి కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు ఏక్ టాన్ తె
పారద్న కెరె తిలన్, అనెన్, పారద్న కెర కేడయ్ లె, జోచ
సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ జోక “పబు, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ
యోహాను జోచ సిసుస్ల్ క పారద్న కెరుక సికడిల్ రితి, అమ్ క
కి పారద్న కెరుక తుయి సికడ.” మెన సంగిలన్. 2 దసిస్
సంగితికయ్, యేసు జోవయింక ఇసి మెలన్. “తుమ్
పారద్న కెరె పొది ఇసిమెన;
*ఓ బ, తుచి నావ్ గవురుమ్ జవుస్.
తుచి రాజిమ్అమ్ చితె జెవుస్.
3సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ అమ్ క రోజుక దొరుక్ కెర దె.
4 పడొత్ , అమ్ క పాపుమ్ కెరమానుస్ల్ క ఆమ్ †చెమించుప

కెరసుమ్,
చి ఆమ్ కెర పాపల్ తుయిఅమ్ క చెమించుప కెరు.
అమ్పాపుమ్నే కెరి రితి,
సయ్ తాన్పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ తెంతొ
దయ కెర అమ్ క పిటట్వు,
మెన తూమ్పారద్న కెర”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సికడల్న్.
లాజ్ నెంతె పుసితొమింతు
(మతత్ 7:7-11)

5 తెదొడి జోవయింక అనెన్, “తుమ్ తె కో జలెకు ఎకిక్లొ
మితుసి జలె, అందరె సొకుక్క మింతుస్ చి గెరి గెచచ్, ఓ
నేసత్ము, అంక తినిన్ పోడియొబదుల్ దె. 6అంచొ అనెన్కొల్
మిత దూరి పయానుమ్ జా అసెస్ చి, జోక అనిన్మ్ దెతిసి
అమ్ తె కిచొచ్ కి నాయ్”. 7పోడియొ సంగుక గెలి గెర్ చొ
ఎజొమాని, జలె, గేర్ తెడి తెంతొ “అంక ఇసి అలల్ర్ కెరుక
పోని. కెవిడ్ డంక అసిస్ చి,ఆఁవ్ అంచబోదల్ నిజఅసుస్మ్.
అపెప్ ఉటట్ దెంక నెతిరి” మెనెదె, 8 జలె, తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, జో జోక మింతుస్ జయెదె చి రిసొ
నాయ్; మింతుస్ జలెకి నెసె, గెద; గని జో లాజ్ నెంతె
పుసితెతతత్య్ చిరిసొ,జోఉటట్ కెరజోకదొరుక్ జలిసిఎతిక్
దెయెదె.

9 జాకయ్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, దొరుక్
జలిసి ఎతిక్, దేముడుతె తుమ్ సంగితె తా, తుమ్ క
దెయెదె. ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ చజిలె దొరుక్ జయెదె. కెవిడ్తె
ఉంకయ్ తె తిలె, తుమ్ క కెవిడ్ ఉగడ్ దెయెదె. 10 కో నఙిలె,

జోక దొరుక్ జయెదె, చజిలొసొక, దొరుక్ జయెదె. కెవిడ్తె కో
ఉంకయ్ లె,జోచి రిసొఉగడ్ దెయెదె.

11 తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ క బోదల్, తుమ్ తె కేన్ జవుస్
మానుస్చొపుతుత్ సి ‡“మొసొస్రోస్దె”మెలె,అబొబ్సిఅయి
దెయెదె గె? నాయ్, గెద. 12 నెంజిలె “అండొ దె” మెలె,
పొటెట్ దెయెదె గె? నాయ్, గెద. 13 జలె, తుమ్ మానుస్ల్
పాపుమ్ సుదల్ తిలె కి తుమ్ చ బోదల్ క చెంగిల్ చి దెంక
జానుస్ జలె, పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్తె కో జోచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్క నఙిలె దెయెనాయ్గె? కచితుమ్ దెయెదె.

14 ఏక్ సుటుట్ యేసు గులొల్ కెరొ ఏక్ బూతుమ్ క ఉదడెత్
తిలొ. జో బూతుమ్ జో మానుస్క ముల దిలె, జో మానుస్
లటట్బుకమొదొల్ కెరొల్ ,చిదెకిలపెజల్ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్జల.
15గనిజోవయింతెసగుమ్ జిన్ §పండితుల్సూన కెర కిచొచ్
మెల మెలె, “బూతల్ క రానొ జలొ *బయెలెజ్బూల్ చి నావ్
తెన్ ఈంజొ బూతల్ క ఉదడత్య్” మెన సంగిల. 16 అనెన్
సగుమ్ జిన్, జోక పరిచచ్ కెరుమ మెన ఉచర, “తుచి సెకి
పరలోకుమ్ చిఅదికారుమ్ చితిలె,జారుజుజ్ దెకయ్ తి కిచొచ్
జవుస్వెలిల్ కామ్అమ్ చిమొకెమ్ కెరు”మెనసంగిల. 17గని
యేసు జోవయించి మెనుస్తె తిలిసి జానె చి, జోవయింక,
“కేన్ జవుస్ రాజిమ్ తెచ మానుస్ల్ జోవయింక జెఁవివ్
విరోదుమ్ జా వరస్ వరస్ జా యుదుద్ మ్ కెరనెల్, జా రాజిమ్
పాడ్ జా గెచెచ్దె, అనెన్, †కేన్ గేరు జవుస్ మానుస్ల్ వరస్
వరస్జాజోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్,జాగేరు జవుస్
సేడెదె. 18 దసిస్, సయ్ తాన్ సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి జొయియ్
యుదుద్ మ్ కెరెల్, జోచి రాజిమ్ కీసి టీఁవెదె, టీఁవుక నెతె
మెలె, అంక బయెలెజ్బూల్ జోవయింక సాయిమ్ తతికయ్
బూతల్ క ఉదడత్య్” మెన తుమ్ సంగితసు. 19జలె, ఏక్
కోడు తుమ్ ఉచర. ఆఁవ్ ఏక్ వేల బయెలెజ్బూల్ చి నావ్
తెన్ బూతల్ క ఉదడెల్గిన, తుమ్ చయ్ సిసుస్ల్ కచి నావ్
తెన్ ఉదడత్తి? బూతల్ క ఉదడత్ తుమ్ చయ్సిసుస్ల్ అంచి
రిసొ తుమ్ క తీరుప్ సంగుతు! 20 గని దేముడుచి ఆతుక
మెలి కోడు జోచి సెకికయ్ ఆఁవ్ బూతల్ క ఉదడ గెలత్సి
జలె, కచితుమ్దేముడుచిరాజిమ్తుమ్ తెఅపెప్పాఁవజా
అసెస్.

21 కేన్ జవుస్ ‡బలుమ్ సుదొ, జోచ అయ్ దల్ ఎతిక్
దెరన జోచి సొంత గేరు రకితె తిలె, కో నే దెర గెతి రితి
జోచ ఆసుత్ ల్ చెంగిల్ తవుల. 22 గని జోచి కంట ఒగగ్ర్
§సెకి తిలొసొ అయ్ లె, జోక పెట జీనెల్, జో మానుస్ నంప
కెరల్ అయ్ దల్ ఈంజొ అనెన్ సెకి తిలొసొ వెంట గెల కెర,

* 11:2 11:2నెంజిలె ‘ఓపరలోకుమ్తిలొఅమ్ చొదేముడుఅబొబ్’. † 11:4 11:4మెలె,జేఁవ్అమ్ కపాపుమ్నేకెరిల్ రితిఅమ్దెకితసుమ్. ‡ 11:11
11:11నెంజిలెఈంజతొలితొరెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఅనెన్ కిచొచ్ బెదతిలిమెలె, “పోడియొదె”మెలె,అబొబ్సిపతుత్ రు దెయెదెగె? నెంజిలె “మొసొస్రోస్…”…
§ 11:15 11:15 మతత్యి 12:24, మారుక్ 3:22. * 11:15 11:15 మెలె, సయ్ తాన్. † 11:17 11:17 మతత్యి 12:25, మారుక్ 3:25.
‡ 11:21 11:21 సయ్ తానుక టాలి జయెదె. § 11:22 11:22యేసుకీసుత్ క టాలి జయెదె.
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జోచ ఆసుత్ ల్ దెర గెచచ్ జోచ మితరుస్ల్ తెన్ వాటల్ కెరన
వంటనుల.

23 “జలె, కో అంచి పచెచ్న జయె నాయ్ గే, అంక
విరోదుమ్ జా అసెస్, చి అంచి రాజిమ్ తె జేఁవ్ బెదితి రితి
కో అంచి తెన్ మానుస్ల్ క అంచితె ఆనె నాయ్ గే, అంచి
మందక చెదురప్ కెరయ్.” మెనయేసు సంగిలన్.

బూతుమ్ముల దిలి గెరి అనెన్ ఒగగ్ర్ బూతల్ ఉటట్ జా
బస జతిస్ చిటాలి

(మతత్ 12:43-45)
24 తెదొడి యేసు అనెన్క్ కోడు సంగిలొ, “ఏక్ మానుస్క

బూతుమ్ దెర తిలెగిన, జో బూతుమ్ జోమానుస్చి తెంతొ
ముల దా తతిత్చి రిసొ టాన్ చజన బయిలె గెచచ్ బులెత్
తయెదె, గనిటాన్నేదొరుక్ జలిరిసొ,ఉచరన,ఆఁవ్ముల
దిలొ గెరి అనెన్ గెచిచ్ందె మెన 25జో గెరి అయ్ లె,జో గెర్ చొ
మానుస్ వడడ్వ కెర సుబుమ్ కెర అసెస్మెన దెక కెర 26గెచచ్,
అనెన్ జాచి కంట గరచ్ సతుత్ బూతల్ క పటిట్ కడ ఆనెదె చి,
జేఁవ్ ఎతిక్ జో మానుస్తె పెస కెర, ఒతత్య్ బస జవుల.
జాచి రిసొ, పటొత్ జో మానుస్క అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ అలల్ర్
జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
కకక్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ గేయేసు సంగిలిసి

27 యేసు ఈంజ కోడు సంగితికయ్, కిచొచ్ జరుగ్ జలి
మెలె, ఒతత్ బెర తిల జనాబ్ తె ఏక్ తేర్ బోద “తుక పాయిలి
దూదు పియడిల్ అయాద్ క ఒగగ్ర్ చెంగిలి!” మెన కేక్ గలిలి.
28 జలె, యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “నాయ్, గెద.
కకక్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ మెలె, దేముడుచి కోడు సూన, జయియ్
కోడ్ రితి ఇండితసకయ్”మెలన్.
జేఁవ్యూదుల్ చి అనామ్నుమ్ బుదిద్చి రిసొ సంగిలిసి
(మతత్ 12:38-42;మారుక్ 8:12)

29అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ బెర జెతెతతికయ్,యేసు ఇసి
మెన బోదన కెరుక దెరల్న్. “ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్
ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చ. అంచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త
వెలెల్ల కమొక కోర్ ప జతసు, గని అంచి అదికారుమ్
దెకయ్ తి రిసొ ఎకిక్క పిటట్వ, కేన్ వేర కామ్ కెర దెంక నెంజె.
కేన్మెలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయోనాపూరుగ్ మ్ చొక
జరుగ్ జలిసి జా వెలిల్ కామ్ టాలి జయెదె. 30 *యోనా
పూరుగ్ మ్ చొ తిరతి వెలొల్ మొసొస్చి పెటిట్ తా బార్ జలిసి
నీనెవె పటున్మ్ చ మానుస్ల్ క ఏక్ రుజుజ్ జలి, గెద. దసిస్,
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ అంక †జరుగ్ జతిసి దొరుక్
జలి రుజుజ్ జయెదె.

31 “జలె, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి
దీసిక, తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చ అనామ్నుమ్ జలయూదుల్
కి, యోనా బోదన కెరల్ నీనెవె పటున్మ్ చ పెజల్ కి, బెద
టీఁవితె. జేఁవ్ తుమ్ క ‘గరచ్’ మెన రుజుజ్ దెకవుల. కిచొచ్క
మెలె, జా దేసిమ్ చమానుస్ల్యోనా కెరిల్ బోదన సూన కెర,
జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా, మెనుస్ మారుచ్ప,
నంపజా బుదిద్ జల గని తూమ్నాయ్. ఈందె,యోహానుచి
కంట వెలొల్ తుమ్ చి నెడిమి ‡అసెస్. 32 పడొత్ , వెలిల్ తీరుప్
కెరి జా దీసిక, §సేబామెలి దచెచ్న దేసిమ్ చిపూరుగ్ మ్ తిలి
రాని ఎకిల్, ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్ తెన్ టీఁవ, తుమ్ క
‘గరచ్’ మెన రుజుజ్ దెకయెదె. కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్ జా
రాని ‘సొలొమోనురానొసంగితిబుదిద్ సూనిందె’మెన,ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ దూరి తెంతొ అయ్ లి. గని, ఈందె, సొలొమోనుచి
కంట వెలొల్ తుమ్ చి నెడిమి *అసెస్.
మానుస్చి పేట్ తెడి చెంగిల్ ఉజిడి కావలెమెలిసి

33“కేన్ జవుస్మానుస్ ఏక్ దీవులంబడతిలె,జాదీవుక
ఆరి లంబడిల్ రితి గెర్ చి మజ్ గెర్ తె కూనిల్ గొయితె జవుస్
తితి నాయ్, నాడిచి తెడి జవుస్ డంకితి నాయ్, గని గెరి
జెతఎతిక్జిన్ కజాఉజిడిదెతిరిసొదీవుకంబుమ్ చిఉపిప్రి
తివుల.

34“తుమ్ చిఆఁగుక తుమ్ చఅంకివొదీవుజలె,తుమ్ చ
అంకివొ †టేంట తిలె, తుమ్ చి ఒండి ఆఁగ్ ఉజిడ్ తెన్
తయెదె. గని తుమ్ చ అంకివొ మయ్ ల జా తిలె, తుమ్ చి
ఆఁగ్ ఎతిక్ ఆమస్ రితి అందర్ తెన్ తయెదె. 35జాకయ్,
తుమ్ చి పెటిట్ తిలి ఉజిడి అందర్ నే జతి రితి జాగర తెన్
తా. 36 జలె, తుమ్ చి ఒండి అఁగి కేన్ పకక్ కి అందర్
నెంజితె రితి ఉజిడి బెర తిలె, దీవుచి ఉజిడి కీసి తుమ్ క
ఉజిడి దెకయెదె గే, దసిస్, తుమ్ చి పెటిట్చి ఉజిడి సొసుట్ మ్
డీసెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
పరిసయుయ్ల్ క చి దేముడుచి కొడొ సికడత్సక యేసు

తీరుప్ సంగిలిసి
(మతత్ 23:1-36;మారుక్ 12:38-40; లూకా 20:45-

47)
37యేసుజాబోదన సంగ కేడయ్ తికయ్, పరిసయుయ్డు

ఎకిక్లొయేసుక జోచి గెరి అనిన్మ్ కా జెమెన బుకారల్న్, చి
యేసు జో తెన్ గెరి గెచచ్ అనిన్మ్ కంక వెసిలన్. 38 జలె,
యేసు అతొత్ నే దొవన్ తె అనిన్మ్ కతయ్ మెన దెక కెర జో
ఆచారిమ్జలొ. 39యేసుపబు జోక, “తుమ్ పరిసయుయ్ల్
గలసుల్ గినన్లు ఉపిప్ర్ పకక్ దోవ, తుమ్ చి ఆఁగుచి ఉపిప్రి
దొవన్ తసు, గని గలసు గినన్ తెడి మురిక్ తా గెలి రితి,

* 11:30 11:30యోనా 1-4అదయ్యల్. † 11:30 11:30మెలె,యేసుమొరతిరత్ క అనెన్ జీవ్జాఉటిట్తిసి. లూకా 23, 24అదయ్యల్. ‡ 11:31
11:31 సొంతచి రిసొ సంగితయ్. § 11:32 11:32 సొంతచి రిసొ సంగితయ్. * 11:32 11:32 రానల్ మొదొల్ పుసత్కుమ్ 10 అదయ్యిమ్.
† 11:34 11:34 ‘టేంట అంకివొ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ యేసు తెన్ బెద జోవయించి బుదిద్ దెరన జయియ్ బుదిద్క సతిత్మ్ ఇండితిసి.
‘మయ్ ల అంకివొ’మెలె, సయ్ తాన్ తెన్ బెదిలిసి;జోవయించిపొరపాట్ బుదిద్ ,పాపుమ్ బుదిద్ దెరన పాపుమ్ ఇండితెతాగార్ జతిసి.
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తుమ్ చిపేట్తెడికిచొచ్అసెస్మెలె,ఆసబుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్
బెర అసెస్. 40 తుమ్ బుదిద్ నెంజిలస, ఉపిప్రి తిలిసి
జెరమ్య్ లొ దేముడు, తెడి తిలిసి కి జెరమ్య్ లొసొ నెంజె గె?
కెరొల్ , గెద! 41 జలె, తెడి తిలిసి దరుమ్మ్ క దాస, చి ఈందె,
తుమ్ క ఎతిక్ సుదిద్ జయెదె.

42 “అయొయ్ తుమ్ పరిసయుయ్ల్, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్
నాయ్! కిచొచ్క మెలె, తుమ్ పొచెచ్న్ రొడొడ్ తె చెరమలిల్తె
దసచ ఎతిక్తె దెసుస్ వంతుల్ కెర, ఏక్ వంతు ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక దెతసు. గని మానుస్ల్ చి
ఉపిప్రి సతిత్మ్తీరుప్ కెరుక చి,దేముడుక పేమకెరుక తుమ్
పఁవిస్తసు. జలె, కిచొచ్ కిచొచ్ వసుత్ వల్ తె దెసుస్ వాటల్ కెర
ఏక్ వాట జోవయింక దెంక తపుప్ నెంజె, గని ముకిక్మ్ క
సతిత్మ్ తీరుప్ కెరె తతత్దు జలె, దేముడుక పేమ కెరె తతత్దు
జలె, తుమ్ క చెంగిల్ తతిత్!

43 “అయొయ్, తుమ్ పరిసయుయ్ల్, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్
నాయ్! కిచొచ్క మెలె, సబ గెరిచ ముకిక్మ్ టానుల్ తె వెసుక
కోర్ ప జతసు, సంతవీదులె ఎతిక్జిన్ అమ్ క జొకరు మెన
కోర్ ప జతసు. 44 అయొయ్, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్!
తుమ్ కీసి జతసు మెలె, బయిలె తతా నే డీసత్ మెసన్ల్
రిత అసుస్స్. ‘మెసన్ల్’ మెన నేన కెర, మానుస్ల్ ఒతత్
సుఁదితతి”మెనయేసు టాలి కెర సంగిలన్.

45 తెదొడి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
ఎకిక్లొయేసుక, “గురుబాబు,తుయిఇసిసంగిలె, ‡అమ్ క
కి మరియాద కడత్సి” మెలన్. 46యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, “తుమ్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స, అయొయ్! తుమ్ క కి సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క
మెలె, కూలి మానుస్ల్ క సావుకరుల్ కీసి కంది వయితి జాడు
వయడుల గే, దసిస్ తూమ్, ఒగగ్ర్ ఆడ రితి కెరుక అసెస్
మెన, పెజల్ క జాడు వయడిత్ రితి కెరసు. గని తుమ్
వయడత్ జాడుల్ రిత ఆడ సులక్న కెరి రిసొ తుమ్ చి కిడి
ఊంటి కి నే చంపొ కెరి రితి, జేఁవ్ పెజల్ క కనాక్రుమ్ జసు
నాయ్. 47 అయొయ్, తుమ్ చి సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసక
మారల్, చిజాటాన్ క జోవయించి రిసొ §చెంగిలమెసుస్న్ లు
తుమ్ బందయ్ తసు. 48 దసిస్, జోవయించి పాపుమ్ తె
తుమ్ బెదిలిస్ చి రిసొ తుమ్ చి ఉపిప్రి జోవయించి ఉపిప్రి
సాచుల్ జతసు. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ జోవయింక
మారల్, చి తూమ్ జోవయింక మెసుస్న్ లు బందయ్ తసు.
49 జాకయ్ దేముడుచి గాయ్నుమ్ సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె,
అంచ కబురుల్ సంగితస సగుమ్ జిన్ క, అంచ బారికుల్

జతస సగుమ్ జిన్ క, జా కాలుమ్ క అమ్ చ యూదుల్ తె
తెదయిందె,చిజాకాలుమ్ కఅమ్ చయూదుల్జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ క మారుల, సగుమ్ జిన్ క వేర సిచచ్ల్ అలల్ర్
కెరుల” మెన అసెస్. 50 దసిస్, బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లి
తెంతొ అపెప్ ఎద అబబ్దింసి తూమ్ దేముడుచ కబురుల్
సంగిలసచి లొఁయి సువిలి పాపుమ్ తుమ్ ఈంజయ్
కాలుమ్ చ వయితె. కెఁయ తెంతొ సూఁయి జలిసి మెలె,
51 *హేబెలు అనొన్సి అతయ్ కెరిల్ తెంతొ మొదొల్ కెర,
†దేముడుచి గుడిచి నెడిమి బలి దెతి సత్ంబుమ్ సొడి
మానుస్ల్ మారొల్ జెకరాయ్చి లొఁయి సువిలి ఎదచి లొఁయి.
నిజుమితుమ్ కఆఁవ్ కచితుమ్సంగితసి,జేఁవ్ఎతిక్జిన్ చి
లొఁయి సువిలి పాపుమ్ చి సిచచ్ ఈంజయ్ కాలుమ్ చక
లయెదె.

52 “అయొయ్, తుమ్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క మెలె, దేముడు
రెగిడిల్స్ తెచి బుదిద్ గాయ్నుమ్ చి ‡గేరుచి తాలల్ కడి తుమ్
దెర గెచచ్ లుంకాడఅసుస్స్. తూమ్ కి ఒతత్ పఁవస్ నాయ్,చి
ఒతత్ పెసుక గెల అనెన్మానుస్ల్ క కి అడుడ్ కెర, ఒతత్ పెసడుస్
నాయ్”మెనయేసు సంగిలన్.

53యేసుఒతత్ తెంతొఉటట్ గెతికయ్,మోసేతెన్దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ జోచి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్
కుసిస్దుమ్జా, కిచొచ్ కిచొచ్చిరిసొజోవయింకపుసలటట్బడ
పరిచచ్ కెరిల్ రితి జతె తిల. 54 ‘ఏక్ వేల జో కిచొచ్ జవుస్
తపుప్ సంగిలె జోక దెరుక జయెదె’మెన, రకితె తిల.

12
మాయబుదిద్చి రిసొయేసు సంగిలిసి

1 తెదొడి *ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ యేసుతె బెర జా
ఎకిక్లొకఎకిక్లొసుఁద సుఁది జతెతతికయ్,యేసుతొలితొ
జోచసిసుస్ల్తెన్లటట్బుక దెర, “పరిసయుయ్ల్జేఁవ్సొంత
సికడిత్ బుదిద్ ఇండితి నాయ్. పోడియొ కెరి పీట్ తె కీసి జా
పోడియొకెరిసి ఎతిక్క పులయెదె గే, దసిస్ పరిసయుయ్ల్ చి
జామాయబుదిద్ దెకిలె, అనెన్మానుస్ల్ కి దసిస్మాయబుదిద్
సికుక జయెదె. జాకయ్ తుమ్ జాగర దెకన. 2 డంకి
జలిసి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక నే డీసెత్ తయె నాయ్.
లుంకడిల్సి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్క నే జాన్ తి
రితి జెయెనాయ్. ఆకర్ క డీసెదె, ఆకర్ క జానుప జయెదె.
3 అందర్ తె తుమ్ కిచొచ్ సంగ తసెత్ గే, ఉజిడ్ తె సూనయ్
జయెదె, చి అనెన్ కోయి నెంతె కెవిడ్వొ డంకన కిచొచ్ కచి
కండయి సంగ తసెత్ గే, మేడల్ చ ఒరెన్ల్ తెంతొ సాటప్
జయెదె.

‡ 11:45 11:45 కిచొచ్క మెలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదితస జవుల. § 11:47 11:47 మతత్యి 23:29-30.
* 11:51 11:51 ఆదికాండుమ్ 4:8. † 11:51 11:51 2 దిన: పుసత్కుమ్ 24:20-22. యేసు నే జెతె అగెగ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్
సంగిలొ ఆకర్ చొమానుస్ ఈంజొ జెకరాయ్ మెలొసొ. ‡ 11:52 11:52మతత్యి రెగిడిల్స్ తె, మతత్యి 23:13తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, “మానుస్ల్ చిమొకెమ్ తుమ్

పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ డంకితసు….”. * 12:1 12:1 నెంజిలె,జాఅరుద్ మ్ క ‘లచచ్జిన్మానుస్ల్’మెన రెగడ్ అసెస్.
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కకక్ బింక గే నే బింక గేయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 10:28-31)

4 “జాకయ్, గోతుసుదల్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, తుమ్ చి ఆఁగుక మారుక తెరితసక తుమ్ బియఁ
నాయ్. జేఁవ్ చి పడొత్ తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ అలల్ర్ కెరుక నెతిరి
5నాయ్, గని తుమ్ కకక్ బింక గే తుమ్ క సంగితసి. కకక్
మెలె, మానుస్చి ఆఁగుక మారిల్ పడొత్ జోవయింక వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె గల దెతి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుకయ్ తుమ్
బియఁ. తుమ్జోకయ్బియఁమెనతుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

6 “ఈంజ దేసిమ్ చ మానుస్ల్ పాఁచ్ గెర్ పిటట్ల్ దొనిన్
కాసుక వికుల, గెద. జలె, దసచక ‘విలువ’మెనమానుస్ల్
నే దెకిలెకి, దేముడు జోవయింతె ఎకిక్క కి పఁవెస్ నాయ్.
7 దేముడు తుమ్ చి ఉపిప్ర్ కెదిద్ పేమ అసెస్ మెలె, తుమ్ చి
బోడిచ సెండి వాడల్ ఎతిక్ మొతుత్ మ్ కెతిత్ అసిత్ గే, జొయియ్
జానె. జాచిరిసొతుమ్బియఁనాయ్. తుమ్పిటట్ల్ చి కంట
ఒగగ్ర్ విలువ అసుస్స్.

యేసుక నంపజలెగిన, మానుస్ల్ చి మొకెమ్ ఒపప్న
సంగుక అసెస్

(మతత్ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
8 “జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, కో

అంక నంపజా యేసుకీసుత్ కయ్ ఆఁవ్ నంపజా అసిస్, మెన
మానుస్ల్ చిమొకెమ్ ఒపప్నుల గే,అంచయ్మానుస్ల్,మెన,
పరలోకుమ్ తె దేముడుచ దూతల్ చి మొకెమ్ ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఒపప్నిందె. 9 గని, మానుస్చి
మొకెమ్ కో అంచి రిసొ జోచొ నెంజి మెనుల గే, దసిస్, ఒతత్
దూతల్ చి మొకెమ్ జోవయించి రిసొ ‘అంచ నెంజితి’ మెన
ఆఁవ్ సంగిందె.

10 “అనెన్, కో గడియ బమమ్ జా కెర ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ అనామ్నుమ్ కోడు లటట్బుల గే,
జోవయింతె ఎతిక్మానుస్చిజాపాపుమ్చెమించుప కెరుక
జయెదె. గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కో దూసుప
కెరుల గే, జోవయింతె కచి పాపుమ్ చెమించుప జయె
నాయ్.

11 “అనెన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చి ఉపిప్రి కోపుమ్ జల
యూదుల్ తుమ్ క నిందల్ కెర జోవయించ సబ గెరల్
నెంజిలె అదికారుల్ చి మొకెమ్, నెంజిలె రానల్ చిమొకెమ్ పరిచచ్
కెరుల, గని తుమ్ కీసి రుజుజ్ నఙనుక గే, కిచొచ్ జబాబ్ దెంక
గే, తుమ్ కిచొచ్ సంగుక గే, తుమ్ బియఁ నాయ్. 12 కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ కిచొచ్ సంగుక గే తెదొడ్ క, జయి గడియయ్
పరలోకుమ్ చొదేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్ తుమ్ క సికడెదె”
మెనయేసు సంగిలన్.
సొమాస్రుమ్జతిఆసకజితిస్ చిరిసొయేసు సంగిలిసి

13తెదొడి పెజల్ తె ఎకిక్లొయేసుక ఇసిమెలన్: “పబు,
అమ్ చి ఆసిత్తెచి అంచి వాట దెవుస్ మెన అంచొ అనొన్క
సంగు” మెలన్. 14యేసు, జలె, జోక, “ఓ మానుస్, జోక
చి తుక నెడిమి తీరుప్ దెతొసొ ఆఁవ్ జతి రితి, జోచి తుచి
ఆసిత్ వంటితి రితి, దసిస్ కెరిందె మెన కో అంక టీఁవ అసిత్?”
15 జనాబ్ క అనెన్, “తుమ్ సూన. సొమాస్రుమ్ దొరుక్
కెరంతిఆసనేజతిరితితుమ్జాగరతెన్తా. మానుస్క కెదిద్
సొమాస్రుమ్ తిలె కి, †జోవయించి ఆతమ్క జియడిత్సి నెంజె,
జా”మెలన్.

బుదిద్ నెంజిలొసొమాస్రిచిటాలి
16 తెదొడి జనాబ్ క యేసు ఏక్ టాలి సంగిలన్. కిచొచ్

మెలె, “సొమాస్రి ఎకిక్లొ తిలన్. జోచి బుఁయితె చెంగిల్
పంటొ పికడల్న్. 17 గటిట్ఙ పంటొ పికిత్ కయ్ కిచొచ్ ఉచరల్న్
మెలె, ‘అంచి దాను సువుక టాన్ దెరె నాయ్. కీస్ కెరుక?’
మెన ఉచర, అసెస్, 18 ఒహొ, జాని. దాన్ కొటుల్ తియంత
గెరల్ సేడవ కెర, అనెన్ వెలెల్ల్ చ బందయిందె, చి ఒతత్య్
అంచ దాన్ చి అంచి సామన్ ఎతిక్ తియనిందె. 19అనెన్,
కిచొచ్ మెననిందెమెలె, తుయిఅదుసుట్ మ్ చొ! కెతిత్గే వెరుస్ల్
తుక కామ్ క జెతిసి తుకసొమాస్రుమ్అసెస్. సుకుక్మ్ తెన్
తా, చి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కా పియ సరద్ కెరంతె తా జి
మెననిందె మెలన్. 20 గని దేముడు జోమానుస్క, ‘తుయి
బుదిద్ నెంజిలొ వెరి సుదొ, తుచి. జీవు ఆజి రాతికయ్ కడ
నెంక జెవుల. జయిఅంచి ఆడ. తుకయ్తుయి కుడవనిల్సి
తెదొడ్ క కచిజయెదె?’ మెలన్. 21జలె,కోఈంజలోకుమ్ చి
ఆసిత్ కుడవన సొమాస్రుమ్ కెరనుల చి దేముడుక పఁవస్
జో దెతి ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ జోక తయెనాయ్ గే, జోచి గతిత్
ఈంజటాలిచొమానుస్చి గతిత్ ఎకిక్”మెనయేసు సంగిలన్.

‘కీసి జా జిమ్ దె?’
(మతత్ 6:25-34; 6:19-21)

22 “జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ‘కిచొచ్
కమ్ దె గే, కిచొచ్ గలనుమ్ దె గే, కీసి జా జిమ్ దె’ మెన
తుమ్ చి మెనుస్తె చింత గలన నాయ్. 23 కిచొచ్క మెలె,
అనిన్మ్ చి కంట మానుస్చి ‡ఆతమ్ ముకిక్మ్ గెద, పాలల్ చి
కంట ఆఁగ్ విలువ గెద?. 24 కాడల్ చి రిసొ తుమ్ ఉచర.
జేఁవ్ఉంపితినాయ్, పంటొలాయితినాయ్,చిజోవయింక
కొటుల్ నాయ్ కొటుల్ గెరల్ నాయ్జలెకి, దేముడు జోవయింక
అనిన్మ్ దెతయ్. జలె, పిటట్ల్ చి కంట తుమ్ ఒగగ్ర్ విలువ
అసుస్స్ గెద? కచితుమ్ తుమ్ క దొరుక్ జలిసి జో దొరుక్
కెరెదె. 25 పడొత్ , తుమ్ చితె కో కెదిద్ చింత గలన్ లెకి, §జోచి
బతుక్క కొలత్క అతెత్క్ జవుస్ ఒగగ్ర్ కెరనుక తెరె గే? నెతె.

† 12:15 12:15 నెంజిలె, ‘జో ఒగగ్ర్ దీసల్ జితి రితి సెలవ్ దెతిసి నెంజె’. నెంజిలె ‘జోవయింక జియడిత్సి నెంజె, జోవయించి జీవితుమ్ క నిజుమ్ ముకిక్మ్

తిలిసి నెంజె’. ‡ 12:23 12:23 నెంజిలె ‘జీవు’. § 12:25 12:25 నెంజిలె, ‘జోవయింక దిల దీసల్ చి కంట జోవయించి ఇసుట్ మ్ క అనెన్ దీసల్ జింక
జయెదె గె?’
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26 దసస్ ఇస ఇదుదల్ కమొ జరుగ్ కెరుక నెతురుస్ జలె, అనెన్
తిల కమొజరుగ్ కెరుక కిచొచ్క బమమ్ జతసు?

27 “డొంగెచ పులొల్ కీసి వడిడ్తతి గే, తుమ్ ఉచర. జేఁవ్
కామ్ కెరి నాయ్, పాలల్ వీంతి నాయ్. జలెకి, ఎదివాట్
సొమాస్రుమ్ కలుగు జలొపూరుగ్ మ్ చొరానొసొలొమోను కి
ఈంజేఁవ్ పులొల్ చి రితి సూటి కెరనుక నేనొల్ . 28తుమ్ తొకిక్
నముకుమ్ తిలస, ఏక్ కోడు ఉచర. ఆజి బటిట్ వడిడ్తి, గని
కలికడయదెతివెరిచివవ్ర్ క దేముడు ఎదిలిసూటి కెరయ్,
జలె, కచితుమ్ తుమ్ మానుస్ల్ క అనెన్ చెంగిల్ గలంతిసి
దొరుక్ కెరెదె. 29అనెన్, ‘అనిన్మ్ కీసి దొరుక్ జయెదె, పితిసి
కీసిదొరుక్ జయెదె?’ మెనతుమ్బమమ్బుదిద్ తెన్తానాయ్.
30 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్ మానుస్ల్ ఇస
వసుత్ వల్ దొరుక్ కెరనుక ఆస జతతి. ఇస సామనుల్ తుమ్ క
కి దొరుక్ జతతి మెన తుమ్ క అబొబ్ది జతొ దేముడు జానె.
31 తూమ్, కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె, *జోచి రాజిమ్ తె బెద,
జోక గవురుమ్ కెరి బుదిద్ ఇండుక ఆస జా, చి దొరుక్ జల
ఈంజేఁవ్ అనెన్ వసుత్ వల్ కి తుమ్ క జో దొరుక్ కెరెదె.

పరలోకుమ్ తెచి ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ క ఆస జతిస్ చి
కోడు

32 “అంచి ఇదిలిసిమంద జల అంక నంపజలస, తుమ్
బియఁ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, †జోచి రాజిమ్ తె తుమ్ బెద
జో తెన్ ఏలుప కెరి రితి అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి
ఉదెద్సుమ్. 33తుమ్ చ ఆసుత్ ల్ విక గెల కెర, బీద సుదల్ క
జాడబుబ్ల్ కతుమ్దరుమ్మ్దాస. పరలోకుమ్ తెచిపోరన్ నే
జతి రగుమ్పాడ్ నే జతి రగుమ్ సెంచెల్ కోడు దొరుక్ కెరన
తా. జేఁవ్ సెంచెల్ తె కిచొచ్ తంక మెలె, పాడ్ నే జతి, కేన్
చోరు జా దనుమ్ క పాసి గెచుచ్క నెతిరి, చి కేన్ కీఁవు జాక
కంక నెతిరి. 34 తుమ్ కేన్ లోకుమ్ తె దనుమ్ సంపాదన
కెరన తసెత్ గే, ఒతత్ తిలిస్ చి రిసొ తుమ్ చి పెటిట్ ఉచరె తసెత్.

యేసు అనెన్ ఉత జెతిస్ క తెయార్జా
(మతత్ 24:42-51)

35-36“పెండిల్ విందు తెంతొబులజెతొకేన్ఎజొమానిగెరి
అనెన్ జెతిస్ క జోచ సేవ కెరస జోచ పాలల్ చెంగిల్ కుంచన
దీవు లంబడ తా, జో అయ్ లె కెవిడ్తె ఉంకయ్ లె కెవిడ్ ఉగడ్
దెంక మెన, రకితె తవుల, గెద. తుమ్, జలె, దసిస్ తెయార్
జాతా. 37ఆఁవ్ ఎజొమాని అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, అంచ సేవ
కెరస రితసతె కో చెదొయ్ తా రకితె తిలె, జోవయింకయ్
చెంగిలి. తుమ్ క కిచొచ్ కచితుమ్ మెంతసి మెలె, ఆఁవ్
అంచి పాలుమ్ కుంచన జోవయింక అనిన్మ్ క వెసడ దా,

జోవయించి రిసొ జొగుడ దెయిందె. 38 అనెన్ ఆలిస్మ్
అయ్ లి రితి సొకుక్క నెంజిలె కుకుడొ వాంసెనె అయ్ లె,
తెదిద్ గడియ గెలె కి కో దసిస్ చెదొద్య్ తా రకితె తవుల గే,
జోవయింక చెంగిలి!

39 “గని ఏక్ టాలి తుమ్ చెంగిల్ అరుద్ మ్ కెరన.
కిచొచ్ మెలె, కేన్ సమయుమ్ క చోరు జెయెదె మెన గెర్ చొ
ఎజొమాని కో జలెకు జాన్ తొ జలె, ‡జో చెదొయితతొత్ , అనెన్
చోరు జోచి గెరి పెసితి అవ్ కాసుమ్ తతి రితి గేర్ ములితొ
నాయ్. 40 జలె, తుమ్ తెయార్ జా తా రకితె తంక
అసెస్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ నే ఉచరిల్ సమయుమ్ క ఆఁవ్
మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొఅనెన్జెయిందె”మెనయేసు
సంగిలన్.

41 తెదొడి పేతురు “పబు, ఈంజ టాలి §అమ్ కయ్
సంగితసి, గే ఎతిక్జిన్ చి రిసొ గె?” మెనయేసుకపుసిలన్.
42యేసుపబు జోక, “పయానుమ్ గెచుచ్క మెన ఎజొమాని
బార్ జంక జలె, జోచ గేర్ చక దెక సమయుమ్ క అనిన్మ్
దెంక మెన జో నిసాన నిదానుమ్ చొ గొతిత్ సుదొ కో జవుల?
43 జో ఎజొమాని అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, జో గొతిత్ సుదొ జో
ఎజొమాని తియారిల్ కామ్ కెరె తిలె, గొతిత్ సుదొక చెంగిలి.
44 దసిస్ నిదానుమ్ కెర తయెదె మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
కచితుమ్మెంతసిమెలె,జోఎజొమానిఅయ్ లె,జోచి ఆసిత్
ఎతిక్చి ఉపిప్రి జో చెంగిల్ రకిలొ గొతిత్ సుదొక అదికారుమ్
దెయెదె. 45 గని జో గొతిత్ సుదొ ఏక్ వేల ఎజొమాని ఆలిస్మ్
కెరయ్మెన ఉచర, జోచి జత జల అనెన్ మునుస్బోద గొతిత్
సుదల్ క జలెకి,తేర్ బోదగొతిత్ సుదల్ క జలెకి,పెటుక చి కంక
పింక సూరు పియమచుచ్క దెరెల్, 46 ‘ఎజొమాని ఆజి జెయె
నాయ్’ మెన గొతిత్ సుదొ ఉచర నే రకితె దీస్ క, గడియక జో
ఎజొమాని ఉటట్ జెయెదె చి, జోక *మొరి సిచచ్ తియడ కెర,
జోక †నంప నెంజిలస సిచచ్ జతిస్ తెజో గలెదె.

47 “జో కిచొచ్ కామ్ కెరుక మెనజోచొ ఎజొమానితియార
అసెస్ గే కేన్ గొతిత్ సుదొజానె గనిజోచొ ఎజొమానిచి ఇసుట్ మ్
జరుగ్ కెరె నాయ్ అనెన్ జా జరుగ్ కెరుక తెయార్ కి జయె
నాయ్గే,జోవయింక ఎజొమాని గటిట్ఙ పెటయెదె. 48జోచొ
ఎజొమానిచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే నేన కెర, పెటిత్ సిచచ్చి
ఎదిలి తపుప్ కేన్ గొతిత్ సుదొ కెరెదె గే, జోక ఎజొమాని తొకిక్
పెటయెదె. కకక్ దేముడు ఒగగ్ర్ బుదిద్ గే, సెకి గే, ఆసిత్ గే,
కిచొచ్ గేదాతయెదెగే,జోమానుస్ నిదానుమ్తెన్జావాడిక
కెర పబుచి సేవ కెరుక అసెస్,చిఅమ్ క ‘దసిస్ నిదానుమ్ కెరల్
గే,నాయ్గె’జోపబు దెకెదె. దసిస్, కచిఅతిత్ జోఒగగ్ర్సొరప్
కెర తయెదె గే, జోమానుస్ అనెన్ లాబుమ్ తెన్ అనెన్ దెంక
అసెస్.

* 12:31 12:31 నెంజిలె ‘జోచి రాజిమ్ఈంజ లోకుమ్ తె ఎదారుద్ మ్ బార్ జతిస్ క ఆస జాచి జోక గవురుమ్ కెరి బుదిద్ ఇండ’. † 12:32 12:32 లూకా
22:29-30, డీసయ్ లిసి 5:10, 20:4, 6 చి తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్ 2:12 దెక. ‡ 12:39 12:39 ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్

పుసత్కల్ తె ‘జో చెదొద్యి తతొత్ , అనెన్’ చి కోడు తయె నాయ్. § 12:41 12:41 ఏక్ వేల సిసుస్ల్ కయ్ పేతురు ఉచరయ్. * 12:46 12:46 నెంజిలె
టాలిక ‘కండ గెలెదె’. † 12:46 12:46 నెంజిలె ‘నిదానుమ్ నెంజిలసక’.



లూకా 12:49 104 లూకా 13:7

యేసు అయ్ లిసి ఎకిక్ సేంతుమ్ కెరయ్ తిసి నెంజె
(మతత్ 10:34-36)

49 “బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి ఆగి సువుక అయ్ లయ్, చి
జా ఆగి అపెప్ లంబ తతిత్ జలె ఆఁవ్ ‘చెంగిల్’ మెన్ తయ్.
50 ఏక్ మానుస్ మాములుమ్ పానిచి బాపిత్సుమ్ నఙనుక
జలె, కీసి పానితె డుఙుక తయెదె గే, దసిస్ ఆఁవ్ సెమల్ తె
డుఙమొరుక అసెస్,చిజాపూరిజరుగ్ జతె ఎదకఅంచిపెటిట్
కెదిద్ బాద సేడత్సి!

51“జలె,అంక ‘జోబూలోకుమ్ తెఅయ్ లిసిమానుస్ల్ తె
ఎకిక్ సేంతుమ్ కెరెదె’ మెన తుమ్ ఉచరసు గె? ఆఁవ్
అయ్ లిసి సేంతుమ్ దెయె నాయ్, గని ఆఁవ్ అయ్ లి రిసొ
మానుస్ల్ జటుల్ జవుల. 52 మెలె, అపెప్ తెంతొ ఎకిక్
గెరి పాఁచ్ జిన్ తిలె, జటుల్ జవుల. దొగుల ఏక్ జటుట్
జా, తీగల్ ఏక్ జటుట్ జా, దొగులచి ఉపిప్రి తీగల్ విరోదుమ్
జవుల. నెంజిలె, తీగల్చి ఉపిప్రి దొగుల విరోదుమ్ జవుల.
53 దసిస్, పుతుత్ స్ చి ఉపిప్రి అబొబ్సి విరోదుమ్ జయెదె,
అబొబ్స్ చి ఉపిప్రి పుతుత్ సి విరోదుమ్ జయెదె, దువిస్ చి
ఉపిప్రి అయయ్సి చి, అయయ్స్ చి ఉపిప్రి దువిసి విరోదుమ్
జవుల, చి సూనుస్ చి ఉపిప్రి అతత్స్, చి అతత్స్ చి ఉపిప్రి
సూనుసి విరోదుమ్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.
కాలుమ్ కీసిచి గే చినితిస్ చి రిసొచి కోడు
(మతత్ 16:2-3)

54 యేసు పెజల్ క, “పడమర పకక్ పాని దెతి మబుబ్
అయ్ లె, ‘పాని పెటెదె’, మెన తుమ్ బేగి సంగితసు గెద,
కచితుమ్ జరుగ్ జతయ్. 55పడొత్ దచెచ్న పకక్ తెంతొ వాదు
వీరెల్, ‘ఆజి గటిట్ఙ వేడి కెరెదె’ మెన చినితె చి, దసిస్ జరుగ్
జయెదె గెద? 56 తుమ్ ఉపమెనుస్చొ మానుస్ల్! తుమ్
చినితిస్ క ‘నేనుమ్’ మెంతసు. బుఁయిక చి ఆగాసుమ్ క
దెకిలె కీసి కెరెదె గే చినితసు జలె, ఈంజ కాలుమ్ తె జరుగ్
జతిసి దెకిలె ఈంజ కాలుమ్ క కీసిచి గే చినుక నెతురుస్ గె?
చినుక తెరితసు, గెద”మెన సంగిలన్.
నేరిమ్ వయడొత్సొ తెన్ నేరిమ్ జలొసొ సేంతుమ్

కెరంతిస్ చిటాలి
(మతత్ 5:25-26)

57 యేసు అనెన్ కిచొచ్ బుదిద్ జోవయింక ఉచరయ్ లన్
మెలె, “తుమ్ కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ తయెదె గే, కిచొచ్క చినుస్
నాయ్? 58తుచి తగు సూనితొ తీరుప్ కెరొస్ తె గెచుచ్క మెన

తుక నేరిమ్ వయడొత్సొచి తుయి నేరిమ్ జలొసొ వటెట్ గెతె
తిలె పొది, జోవయింతెన్ తుయి సేంతుమ్ జంక దెకను.
నెంజిలె,తీరుప్ కెరొసొతెతుక ఒరొగ్ డ తిలె,తుచితగు సూనెల్,
తీరుప్ కెరొసొ తుక జమానుల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె, చి
జమానుల్ తుక జేల్ తె గల దెయెదె. 59 ‡ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్
మెంతసి మెలె, తుయి తుచి సిచచ్చి ఆకర్ కాసు ఎద కి
తుయిపూరి తీరుస్ప కెరె ఎదక, తుక ములుక నెంజె.”

13
సగుమ్ జిన్ పమాదుమ్జామొరిల్స్ చి రిసొ సంగిలిసి

1 యేసు జేఁవ్ కొడొ సంగిలి సమయుమ్ తిలస
సగుమ్ జిన్ జోక, సగుమ్ జిన్ గలిలయుల్ మొరిల్స్ చి
రిసొ సంగిల. “జేఁవ్ *గలిలయుల్ యెరూసలేమ్ తె
దేముడుక బలిదెతెతతికయ్,పిలాతుఅదికారిజోవయింక
†కండయ్ లన్, చి జేఁవ్ అరిప్తుమ్ దిలిస్ తె జోవయించి
లొఁయి కలొయ్ జలి” మెన సంగిల. 2యేసు జోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఈంజేఁవ్ గలిలయుల్ ఇసి
మొర గెలి రిసొ, తిల గలిలయుల్ చి కంట ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చ
జవుల మెన ఉచరసు గె? 3 నాయ్, దసిస్ నాయ్, మెన
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. గని తుమ్ క కిచొచ్ ఆఁవ్ సంగితసి
మెలె, తుమి పాపుమ్ ఇండుక ముల దెంకయ్, నెంజిలె
తూమ్ కి ఇసిమొర గెతె.

4 “నెంజిలె,అమ్ చియెరూసలేమ్ తె సిలోయము పకక్చి
గోపురుమ్ సేడ గెలి పొది జాచి తెడి తిల అటట్ర జిన్
మానుస్ల్ తెడి తామొరిల్స్ క ఉచరెల్, అనెన్ యెరూసలేమ్ తె
తిలమానుస్ల్ చి కంట, జేఁవ్ అనెన్పాపుమ్ చజాతిలమెన
తుమ్ ఉచరసు గె? 5 దసిస్ నాయ్ మెన ఆఁవ్ సంగితసి
గని, తుమ్ క ముకిక్మ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె, తుమి
పాపుమ్ ఇండుక ముల దెంకయ్, నెంజిలె తూమ్ కి ఇసి
మొర గెతె”మెనయేసు సంగిలన్.
పలితుమ్ నే దిలి అంజూరుమ్ రూక్ చిటాలి

6 తెదొడి యేసు ఈంజ టాలి సంగిలన్: “ఎకిక్లొక ఏక్
అంజూరుమ్ రూకు అసెస్. తినిన్ వెరుస్ల్ జలి జో రూకు
జోచి దాచ తోటతె రోవ అసెస్. జలె, జో ఎజొమాని ‘జా
రూక్ తె పండుల్ అసిత్ కిచొచ్గె. దొనిన్ కోడిందె’ మెన రూక్ తె
అయ్ లె, ఎకిక్ పండు కి నాయ్. 7 తెదొడి జా తోటక దెకితొ
గొతిత్ సుదొక ఎజొమాని, ఈందె, పండుల్ చజ కోడుక మెన
‡తినిన్ వెరుస్ల్ జలి ఆఁవ్ జెతసి, గని కేన్ పండు కి దెరె

‡ 12:59 12:59ఈంజకోడుచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, 59. తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,తుమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొతుమ్ క నేరిమ్వయడొత్ ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు తెన్ తుమ్ చితె కోమదెనె సేంతుమ్ జసు నాయ్ గే,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరి పొదిక, సిచచ్ జసెత్, చిజా సిచచ్చి రునుమ్ చి
ఆకర్ చి కాసు ఎద కి పూరి తీరుస్ప కెరె ఎదక మెలి కోడు, తుక ములుక నెంజె. జా తీరుస్ప కెరుక నెతురుస్చి రిసొ జా సిచచ్ కుటెట్ నాయ్. కీసి సేంతుమ్ జంక

మెలె, అమ్ చి పాపుమ్ ఒపప్నయేసుక నంపజా పాపుమ్ బుదిద్ ముల జోచి ఇసుట్ మ్ కెరుక దెరుక. * 13:1 13:1 గలిలయుల్ మెలె, గలిలయపాంతుమ్ చ
యూదుల్. † 13:1 13:1 గలిలయుల్ తె సగుమ్ జిన్, బెరె,జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క ఉదడుక ఉచర కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్ కెరె
తిల. ఏక్ వేల ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ క ‘అమ్ చి పబుతుమ్ క అలల్ర్ దెతతి’ మెన ఉచరయ్ పిలాతు కండయ్ లన్. ‡ 13:7 13:7యేసు తినిన్ వెరుస్ల్ బుల
బులబోదన కెరె తిలన్,జొరొజ్ బాదల్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరె తిలన్, గని ఒగగ్ర్ బుదిద్ పలితుమ్ జేఁవ్ పెజల్ తె నే దెరిల్ రితి తిలి, చి “తుమ్ చి బుదిద్ నేమారుస్ప
జలె, తుమ్ చిపాపుమ్ నేములిలె, చెంగిల్ బుదిద్పంటొ నే దెరెల్, తుమ్ చి సిచచ్ వయితె”మెనఈంజటాలి తెన్జాగర సంగితయ్.
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నాయ్. ఈంజొ రూకు కండ గెలు. ఆరి ఈంజ టాన్ క పాడ్
కెరయ్” మెలన్. 8 జో ఎజొమాని దసిస్ సంగితికయ్, జా
తోట రకితొసొ, “బాబు, ఏసుమ్ జవుస్ దెకుమ. రూకుక
మతిత్ వెగవ కెర,సొవును సువ దెకిన్ దె, 9పోరుమ్ క పండుల్
దెరెల్ రూకు తవుస్, నే దెరెల్, కండ గెలుమ”మెలన్.

సోగ టీఁవ్ క నెతిరిల్ తేర్ బోదక విసాంతి దీసి యేసు
చెంగిల్ కెరిల్సి

10 జలె, ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి, యేసు సబగేరి బోదన
కెరె తతికయ్, 11బూతుమ్ చి రిసొచి జబుబ్ తిలి తేర్ బోద
ఒతత్ తిలన్. జా తేర్ బోదక జా జబుబ్ జా అటట్ర వెరుస్ల్ జా
తిలి. జా కుబిడ్ జా, వంపొ జా ఎదగ్రె టీఁవ్ క నెతె. 12 జలె,
యేసు జాక దెక కెర, “పాసి జె” మెన జాక బుకారా కెర,
“అమమ్,తుచిజబుబ్ తెంతొచెంగిల్జాఅసిస్స్”మెనసంగ,
13 జేఁవ్ క చడిల్ బేగి సోగ జా టీఁవిలన్, అనెన్ దేముడుచి
గవురుమ్ సంగిలన్.

14 గని సెలవ్ కడనిల్ దీసి జా తేర్ బోదక చెంగిల్ కెరిల్
రిసొ జేఁవ్ యూదుల్ చి జో సబగేర్ చొ అదికారి కోపుమ్
జా, పెజల్ క, “సతత్రెకక్ మానుస్ల్ కామ్ కెరి రిసొ సొవువ్
పొదుల్ అసిత్. తుమ్ క జొరొజ్ల్ గట తిలె, సెలవ్ కడనిల్ దీస్
నాయ్, గని తిల సొవువ్ పొదుల్ తె జా” మెన సంగిలన్.
15దసిస్సంగితికయ్,యేసుజోవయింక కిచొచ్జబాబ్దిలన్
మెలె, “తుమ్ ఉపమెనుస్చ, సెలవ్ దీస్ కామ్ కెరుక నెంజె
మెంతసు, గని సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి తుమ్ చ బెయిలల్ కి
గాడెద్ల్ కి కిచొచ్ సొముమ్ల్ జలెకియిప జేఁవ్ పాని పింక మెన
గడెడ్ ఉదడ నెసు నాయ్ గె? దసిస్ కెరసు, గెద. 16 జలె,
ఈంజ తేర్ బోద, అమ్యూదుల్ చి అబాహామ్ చి సెకుమ్ చి
తేర్ బోదక సయ్ తాన్ బంద, అటట్ర వెరుస్ల్ జా అసెస్. జలె,
తుమ్ చసొముమ్ల్ క సెలవ్ కడనిల్ దీసియిపుక జతయ్జలె,
సెలవ్ కడనిల్ దీసి జలెకి ఈంజ తేర్ బోదక బందిలిస్ తెంతొ
ఇనెన్క యిప, విడద్ల్ కెరుక అనెన్ ముకిక్మ్ నాయ్ గె?”
మెన యేసు సంగితికయ్, 17 జోక ‘తపుప్ కెరయ్’ మెన
ఉచరల్స ఎతిక్జిన్ ‘అమ్ చి తపుప్’ మెన లాజ్ జల చి,
జోచి అతిత్ జరుగ్ జల వెలెల్ల కమొ ఎతిక్చి రిసొ పెజల్ ఎతిక్
సరద్సంతోసుమ్జా గెల.

దేముడుచి రాజిమ్ క చి సొరుస్ గిడడ్క సంగిలి టాలి
(మతత్ 13:31-33;మారుక్ 4:30-32)

18జోజరుగ్ కెరిల్స్ క పెజల్దసిస్ సరద్సంతోసుమ్జతికయ్,
యేసు, “దేముడుచి రాజిమ్ కీసి జతయ్ గే ఉచరుమ.
జాక కిచొచ్ టాలి ఉచరుమ? 19 ఈందె, సొరుస్ గిడడ్క
జలిస్ చి రితి జతయ్. ఏక్ మానుస్ సొరుస్ గిడడ్ ఆన, జోచి
పటట్య్రోవిలన్,చిమొకక్ వడడ్ రూకు జా గెలన్,చిజేఁవ్ చ
కొముమ్ల్ తె పిటట్ల్ గూడల్ బంద జిల” మెన §టాలి బెదవ
సంగిలన్.
పులయ్ తి పీట్ చి రిసొచిటాలి
(మతత్ 7:13-14,21-23)

20 ఒతత్ తెంతొ యేసు అనెన్క్ కోడు పుస *కిచొచ్ టాలి
సంగిలన్ మెలె, “దేముడుచి రాజిమ్ క కిచొచ్ అనెన్క్ టాలి
ఉచరుమ? 21 ‘పోడియొ కెరి పీట్ ఎతిక్ పొంగుప జా
పులుస్’ మెన, ఏక్ తేర్ బోద తీనడి పీట్ తె పులయ్ తి పీట్
గలిలి. గల జా పాకుమ్ పులితి రితి తిఁయ దిలి, చి జా
పులయ్ తి పీట్ ఇదిలిదిల్ జలెకి. జా కలొయ్ లి పాకుమ్
తిరీమ్ తిరీమ్పుల, ఒగగ్ర్ జా గెలి”మెన సంగిలన్.

పరలోకుమ్ తె పెసితి గుముమ్మ్ చి రిసొచిబోదన
22 జేఁవ్ పొదులె యేసు †యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన

పయానుమ్ గెతె తిలన్. జలె, వటెట్ అనెన్ ఒగగ్ర్ పటన్లె
గఁవివ్లె గెలన్. 23 జేఁవ్ పొదులె కో గే జోక కిచొచ్ మెన
పుసిలన్ మెలె, “పబు, పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జా
పరలోకుమ్ తె గెతస తొకిక్జిన్ జవుల గె?” మెనపుసిలన్,
చియేసు ఒతత్ తిలసక, 24 “పరలోకుమ్ చి గుముమ్మ్ ఇరుక్
జయెదె. జా ఇరుక్ గుముమ్మె తుమ్ పెసితి రితి ‡దొరుక్
జలిసి కెరనుక దెకన. కిచొచ్క మెలె, జా గుముమ్మె పెసుక
మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరెల్ కి,జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ నెతిరి.”

25 “పరలోకుమ్ క ‘గేరు’మెనుమ. జో గేర్ చొ ఎజొమాని
ఉటట్ తెదొడ్ క కెవిడ్ డంక దెయెదె, చి తెదొడ్ క తుమ్ జా కెవిడ్
ఇతత్ల్ తొ బయిలె టీఁవ ఉంకవుక దెర, ‘పబువ, అమ్ క కెవిడ్
ఉగడ్ దె’ మెంతె, చి జో తుమ్ క కిచొచ్ జబాబ్ దెయెదె మెలె,
‘తుమ్ కేనె తెంతొచ గే నేని’ మెనెదె.§ 26 తెదొడ్ క తూమ్
కిచొచ్ మెంతె మెలె, ‘తుచి తెన్ బెద అనిన్మ్ కయ్ లమ్
పిలమ్, చి అమ్ చి వీదులె తుయి బోదన కెరల్ది’ మెంతె,
27 గని జో తుమ్ క కిచొచ్ మెనెదె మెలె, ‘నాయ్, తుమ్ కేనె
తెంతొ జెతసు గే నేని. తుమ్ క కచితుమ్ నేని. తుమ్
గార్ కమొ కెరల్సొ అంచి తెంతొ దూరి ఉటట్ గెచచ్’ మెనెదె.
28 జలె, అమ్ చ పూరుగ్ ల్ అబాహామ్, ఇసాస్కు, యాకోబు
తెన్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ మ్ చ జోచి రాజిమ్ తె

§ 13:19 13:19ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమిమొదొల్ క తొకిక్జిన్మానుస్ల్ తిలెక, జారాజిమ్ వడెడ్దె, చి
ఆకర్ క ఒగగ్ర్ జిన్ జేఁవ్ తె బెద తవుల, చి పిటట్ల్ రూక్ తె గూడల్ బందిలిసి అమ్ఉచరెల్,జారాజిమ్ తె బెదిలమానుస్ల్ క జా రాజిమ్ నీడ, చెంగిల్ తతిటాన్, దిలి
రితి జయెదె. * 13:20 13:20ఈంజ టాలితె దొనిన్ ఉచరుక జయెదె. తొలితొ తొకిక్జిన్ జా రాజిమ్ తె తిలె కి, పడొత్ తిరీమ్ తిరీమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా రాజిమ్ తె
బెదితిసి ఉచరుక జయెదె. పడొత్ జా ఓసుత్ కీసి జా కలొయ్ లి పీటుట్ చి రూపుమ్ జేఁవ్ చి వాసెన గటక మారుస్ప కెరెదె గే, దసిస్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
రాజిమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ కమారుస్ప కెరెదె, చి జోవయించి బుదిద్క మారుస్ప కెర చెంగిల్ కెరెదె. † 13:22 13:22 9:51, 53 దెక. ‡ 13:24 13:24బారికుల్
4:12, 16:31,యోహాను 3:15, 16 చి లూకా 10:25-28. § 13:25 13:25జానె. జేఁవ్యూదుల్ జవుల చి “అమ్ కయ్ రచచ్న దొరుక్ జయెదె. ఆమి
పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే”మెన జేఁవ్ ఉచరెల్ కి జేఁవ్ నంపనెంజిలి రిసొ దసిస్ సంగితయ్.
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పరలోకుమ్ తె తిలిసి తుమ్ తెదొడ్ క దెకితె, గని తుమి ఒతత్
పెసుక సెలవ్ తయె నాయ్ చి రిసొ ఏడుకుడు జసెత్, దంతొ
చపల్న్ తెతసెత్. 29తుమ్నంపనెంజిలసఒతత్ పెసుస్నాయ్,
గని తూరుప్ పకక్ తెంతొ, పడమర పకక్ తెంతొ,ఉతత్ర పకక్
తెంతొ చి దచెచ్న పకక్ తెంతొ యూదుల్ నెంజిల ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్జా కెర, దేముడుచి పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెవెస,
జోతెన్అనిన్మ్ కవుల. 30అనెన్,అపెప్ పడొత్ జలసజాఅగెగ్
జవుల,చిఅగెగ్ జలస *పడొత్ జవుల”మెనయేసుసంగిలన్.
యేసుక పరిసయుయ్ల్ బియఁడ ఉదడుక ఉచరిల్సి
(మతత్ 23:37-39)

31 జయి గడియయ్ పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్యేసుతె
జాఁ కెర జోక కిచొచ్ మెల మెలె, “తుయి కేనెగె వేరతె గో.
హేరోదు అదికారి తుక మారుక ఉచరయ్” మెల. 32 జేఁవ్
దసిస్ మెంతికయ్, యేసు జోవయింక, “తుమ్ గెచచ్, జో
†నకొక్ రితొ మానుస్క కిచొచ్ మెన మెలె, ‘ఈందె, ఆజి చి
కలిక ఆఁవ్ బూతల్ క ఉదడత్సి చి, జబుబ్ల్ తిలమానుస్ల్ క
చెంగిల్ కెరసిచి,పేర్ క అంచికామ్పూరిజయెదె. 33జలెకి,
ఆజి కలికచి పేర్ క ఆఁవ్ అంచి పయానుమ్ గెచచ్ గెచచ్
యెరూసలేమ్ తె పాఁవుక అసెస్. మెలె, దేముడుచ కబురుల్
సంగితొ మానుస్ యెరూసలేమ్ క వేర టాన్ తె మొరుక బెదె
నాయ్’మెనజోకతుమ్సంగ”మెనపరిసయుయ్ల్ కయేసు
సంగిలన్.

34తెదొడియేసు కీసి జలన్ మెలె, “ఓయెరూసలేమ్ చ,
అమ్ చియెరూసలేమ్ చమానుస్ల్! అమ్ తెదయ్ ల కబుర్
ఆనల్సక చి బోదన కెరల్సక పతల్ గల మారసు! కిచొచ్
పమాదుమ్ తుమ్ క నే లయితి రితి కుకిడి జాచ పిలల్ల్ క
రెపప్ల్ తెడి కీసిముదొద్ కెరన తయెదె గే, దసిస్,ఆఁవ్ తుమ్ క
కెతిత్గే సుటుల్ ముదొద్ కెరంతి రితి తుమ్ క చెంగిల్ కెరయ్, గని
తుమ్ నెసిలదు. 35ఈందె, తుమ్ చి గేర్ కో నెంజితె రితి
తుమ్ క తూమిముల దెసెత్. అనెన్ అపెప్ తెంతొమొదొల్ కెర
‡‘పబుచి నావ్ తెన్ జెతొసొక జెయియ్! జెయియ్!’ మెన తుమ్
కేక్ గలిత్ దీసి ఎద అంక అనెన్ దెకుస్ నాయ్ మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.” మెనయేసు సంగిలన్.

14
విసాంతి దీసి అతొత్ చటొట్ పుల తిలొ మానుస్క యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి

1-2 అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, సెలవ్ *కడ దీసి,
అనిన్మ్ క మెన యేసు పరిసయుయ్ల్ చొ అదికారి ఎకిక్లొచి
గెరి గెచచ్ తతికయ్, అతొత్ చటొట్ పుల తిలొమానుస్ ఎకిక్లొ
యేసుచిమొకెమ్ తిలన్, చి “యేసు కిచొచ్ కెరెదె గే దెకుమ”
మెన ఒతత్ తిల మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
చి పరిసయుయ్ల్ చెంగిల్ దెకితె తిల. 3 జలె, జేఁవ్
పరిసయుయ్ల్ చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి
మెనుస్తెతిలిజోవయించిఉపిప్ర్ చికుసిస్దుమ్యేసుజాన
కెర, జోవయింక, “సెలవ్ కడనిల్ దీసి జబుబ్ తిలసక చెంగిల్
కెరుక అమ్ చి మోసేచి అతిత్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తెన్
బెదితయ్ గేనాయ్? గె? తుమ్ సంగ”మెనపుసిలొ. 4 గని
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తుకెల్ తిల. తెదొడి జో అతొత్ చటొట్ పుల తిలొ
మానుస్క యేసు పాసి బుకారా కెర జోక చెంగిల్ కెర “గో”
మెలన్.

5 తెదొడి యేసు జేఁవ్ పండితుల్ క అనెన్ కిచొచ్ పుసిలన్
మెలె, “తుమ్ చి తెన్ ఎకిక్లొక పుతుత్ స్ జలెకు, బెయిలు
జలెకు తిలె,జోపుతుత్ స్ జలెకు బెయిలు జలెకు సెలవ్ కడనిల్
దీసి కుండితెసేడతిలె,జయియ్దీసి,సెలవ్ కడనిల్ దీసిజలెకి,
బేగి జోక జా కుండితె తెంతొ కడె నాయ్ గె? కడెదే, గెద”
మెలన్. 6 ‘జో సంగిలిసి సతిత్మ్’ మెన జేఁవ్ కిచొచ్ జబాబ్
దెంక నెతిరల్.

గవురుమ్ నే ఉచరంతిస్ చి రిసొచి కోడు
7 జలె, జా అనిన్మ్ క జో పరిసయుయ్డు బుకారల్సతె

సగుమ్ జిన్ వెసుక మెన గవురుమ్ చటానుల్ నిసాన, యేసు
జోవయింక ఇసి మెన ఏక్ టాలి సంగిలన్. 8 “కో జలెకు
తుమ్ చితె కకక్ జలెకు పెండిల్ విందుతె బుకారెల్గిన, విందుతె
అయ్ లొసొ తుయి గవురుమ్ చి టాన్ తె వెసు నాయ్,
నెంజిలె తుచి కంట వెలొల్ మానుస్క జో బుకారా తిలె, 9జో
వెలొల్ మానుస్ అయ్ లె, తుక చి జోక బుకారొల్సొ తుచితె
జాఁ కెర ‘ఈంజొ మానుస్క జా టాన్ దేసు’, మెన సంగిలె,
తుయి లాజ్ జా ఎతిక్చి కంట తొకిక్ గవురుమ్ చి టాన్ తె
తుయి తిరీమ్ గెచచ్ వెసిసెత్. 10 తుక కో జలెకు బుకారెల్,
ఎతిక్చి కంట తొకిక్ గవురుమ్ చిసొడిచిటాన్ తె గెచచ్ వెసు,
చి తుక బుకారొల్సొ అయ్ లె తుక ‘మిత, అనెన్ చెంగిల్ తె
వెసు’, మెన సంగిలెగిన, జా విందుక తుచి తెన్ వెస తిల
ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ తుయి గవురుమ్ జసెత్. 11 కిచొచ్క
మెలె, కోజోవయింకజొయియ్ గవురుమ్ కెరనెదె గే, దేముడు

* 13:30 13:30 జా కాలుమ్ క అగెగ్చ బూలోకుమ్ గెచచ్వ గెల కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నొవి బూలోకుమ్ జరుగ్ కెరెదె, చి రచిచ్ంచుప జల
పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె బెదిలజోచయ్జలమానుస్ల్ తెన్ జియెదె, డీసయ్ లిసి 21:1-8, చిజోవయింతెన్ బెద ఏలుప కెరుల, లూకా 22:29-30. † 13:32
13:32 ‘నకొక్ రితొమానుస్’మెలె,జోకతెలివ్చమోసిమ్కెరఉదెద్సుమ్ లుతవుల. పడొత్ యూదుల్తెన్ఇదిల్దకిలొరితొనిసాక్రుమ్జలొమానుస్క దసిస్మెనుల.
జెతె. జోహేరోదు అదికారి జయెదె, గని జోచి బుదిద్కయ్యేసు దసిస్ సంగితయ్. ‡ 13:35 13:35ఈంజ కోడు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ తొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొక సంగితి కోడు. * 14:1-2 14:1-2యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె దేముడుక జొకరి దీస్. విసాంతి
దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జాదీసిజోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ
వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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జోవయింక దాక్ కెరెదె, గని కో జోవయింక జొయియ్ దాక్
కెరనెదె గే, దేముడు జోవయింక వెలొల్ కెరెదె” మెన యేసు
సంగిలన్.
విందుల్ తె ముకిక్మ్ క కకక్ బుకారుక గే యేసు

సంగిలిసి
12తెదొడి జా అనిన్మ్ క బుకారొల్ పరిసయుయ్డుక యేసు,

“తుయి మెదెద్న్ చి జవుస్ సంజెచి జవుస్ అనిన్మ్ క
మానుస్ల్ క బుకారుక ఉచరెల్, ముకిక్మ్ క మితరుద్ ల్ క
జవుస్, బావొదింసిక జవుస్, తుమ్ చ బందుగుల్ క జవుస్,
నెంజిలె అనెన్ సొమాస్రుల్ క జవుస్ బుకారా నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, †జేఁవ్జోవయించఅనిన్మ్ తెతుమ్ క అనెన్ బుకారుక
జోవయింక సెకి అసెస్, చి తుమ్ క జేఁవ్ బుకారెల్, ఈంజయ్
లోకుమ్ తె తుమ్ చి బవుమానుమ్ సంగుక తసెత్. 13 తుమ్
‡అనిన్మ్ క మానుస్ల్ క బుకారుక మెలె, కకక్ బుకారా మెలె,
బీద సుదల్ క, మొండివొ మానుస్ల్ క, సొటట్ మానుస్ల్ క,
గుడిడ్ మానుస్ల్ క, చి 14 జేఁవ్ తుమ్ క అనెన్ బుకారుక
నెతిర్ తస్ చి రిసొ తుమ్ క చెంగిల్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె,
సతిత్మ్ ఇండిలస అనెన్ జీవ్జాఉటిట్తిపొదిక తుమ్ క ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బవుమానుమ్ దెయెదె” మెన
యేసు సంగిలన్.
వెలిల్ విందుచి టాలి
(మతత్ 22:1-10)

15జా అనిన్మ్ క యేసు తెన్ వెస తిలొమానుస్ ఎకిక్లొ
జోచి జా కోడు సూన కెర, “దేముడుచి రాజిమ్ తె, కో
జో తెన్ బెద అనిన్మ్ కవుల గే, జోక ఒగగ్ర్ చెంగిలి!”
మెలన్. 16యేసు టాలిక కిచొచ్ మెలన్మెలె, “ఏక్మానుస్
వెలిల్ విందు తెయార్ కెర, ఒగగ్ర్ జిన్ క బుకారల్న్. 17 జలె,
విందు వంటితి సమయుమ్ జా అయ్ లి పొది, ‘తుమ్ జా,
విందు తెయార్ జా అసెస్’ మెన బుకారల్ సుదల్ క సంగు
మెన ఎజొమాని జోచొ గొతిత్ సుదొక తెదయ్ లన్. 18 గని
జేఁవ్ బుకారల్స ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ బుదిద్ జా, జోవయింతె ఎతిక్
మానుస్ జెంక నెతిరి మెల. జోవయింతె తొలితొచొ జో
ఎజొమానితెదయ్ లొగొతిత్ సుదొక, ‘ఆఁవ్బుఁయిగెనఅసిస్,
చి జా దెకుక మెన గెచుచ్క అసెస్. దయ కెర, ఆఁవ్ నే జెతిసి
చెమించుప కెరు’ మెలన్. 19 పడొత్ అనెన్కొల్ , ‘ఆఁవ్ పాఁచ్
జతల్ బెయిలల్ గెన అసిస్ చి, జేఁవ్ చెంగిల్ కామ్ కెరుల
గె నాయ్ మెన దెకుక గెతసి. దయ కెర, ఆఁవ్ నే జెతిసి
చెమించుప కెరు’ మెలన్. 20 పడొత్ అనెన్కొల్ , ‘ఆఁవ్ అపెప్
పెండిల్ జలయ్ చి,జాకయ్ఆఁవ్ జెంక నెతిరి’మెలన్.

21 “జాకయ్ జో గొతిత్ సుదొ ఎజొమానితె అనెన్ ఉటట్
జా కెర, జేఁవ్ మానుస్ల్ సంగిలిసి ఎతిక్ జో ఎజొమానిక
సంగిలన్, చి జో ఎజొమాని ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా, జోచొ గొతిత్
సుదొక, ‘తుయి బేగి గో, చి పటున్మ్ చ వీదులె వటెట్లె కో
బీద సుదల్, మొండివొ మానుస్ల్, గుడిడ్ మానుస్ల్ చి సొటట్
మానుస్ల్ తవుల గే, జోవయింక అంచి విందుతె కడ ఆను’
మెన సంగిలన్. 22 సంగితికయ్, జో దసిస్ గెచచ్ దసిస్ కెర,
అనెన్ జా కెర ఎజొమానిక బాబు, తుయి సంగిల్ రితి కెర
అసిస్, గని విందుతె అనెన్ టాన్ అసెస్, మెలన్, 23జో గొతిత్
సుదొక ఎజొమాని అనెన్, జలె, పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచి బయిలె
తుయి గెచచ్ ఒతత్చ వటెట్లె కో తిలె, ఏడెల్ చి తెడి కో బిచిచ్మ్
నఙితస జవుస్ వెస తిలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బలవంతుమ్
కెర కడ ఆను. అంచొ గేరు §బెరుకయ్ మెలన్. 24 జలె,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె, జేఁవ్తొలితొబుకారల్సచ
రిత జలమానుస్ల్ తె కో కి *అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్
దెయినాయ్.” మెనయేసు సంగిలన్.
యేసు సిసుస్డు జంక కో ఉచరెల్, చెంగిల్ ఉచరుక
(మతత్ 10:37-38)

25 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె గెతి రిసొ వటెట్ గెతె
తతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జో తెన్ బెద గెతె తిల.
తతికయ్, యేసు పసుల జోవయింక, 26 “అంచొ సిసుస్డు
జంక మెన కో అంచితె జెయెదె గే, అంక పేమ కెరి
కంట అబొబ్స్ క, అయయ్స్ క, తేరిస్క, జోవయించ బోదల్ క,
అనన్సీంసిక, అపప్సీంసిక చి జోకయ్ తొకిక్ పేమ నే కెరెల్,
నెంజె. 27జోచిసొంత †సిలువ వయన,కోఅంచిపటిట్ జెయె
నాయ్ గే,జో, అంచొ సిసుస్డు జంక నెతె.

28“తుమ్ చితెకోజలెకుఉపిప్ర్ గేర్బందుకఉచరతిలె,
జాపూరిబందితిరిసొడబుబ్ల్సరిపుచుపజయెదెగేనాయ్
గే దెకుక మెన, లెకక్ కెరుక మెన వెసెదె. 29జో తొలిల్తొ జా
లెకక్ నే కెరె జా ఉపిప్ర్ గేర్ చి పునాది గలిలె పడొత్ డబుబ్ల్
సరిపుచుప నే జతిస్ చి రుజుజ్ పడొత్ దెక పూరి బందుక నెత
ముల దిలె, దెకితస ఎతిక్జిన్ జోక ఆఁసుల. 30 ‘ఈంజొ
మానుస్ఉపిప్ర్ గేర్బందుకమొదొల్కెరొల్ , గనిపూరిబందుక
నెత్’మెన ఆఁసుల.‡

31 “అనెన్, ఏక్ రానొ అనెన్కొల్ రానొచి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్
కెరుక ఉచరయ్. ఈంజొ రానొక దెసుస్ వెయిల్ జిన్
సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ తిలె, గని జో అనెన్కొల్ రానొక విసెస్క్
వెయిల్ జిన్ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ తిలె, ఈంజొ తొకిక్

† 14:12 14:12 అనెన్క్ అరుద్ మ్ కి ఇనెన్ ఉచరుక జయెదె. కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క అనెన్ బుకారుక సెకి తిలసక బుకారెల్ గని నెంజిలమానుస్ల్ క నాయ్మెలెగిన,
జా కిచొచ్ ఒగగ్ర్ పేమ? మతత్యి 5:46, 6:2-4, 16-18 దెక. ‡ 14:13 14:13 నెంజిలె ‘విందుతె’. § 14:23 14:23 నెంజిలె బెరుక. 24. తుక
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసిమెలె, జేఁవ్ ఆఁవ్ తొలితొ బుకారల్ మానుస్ల్ తె కో కి అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్ దెయినాయ్మెనజోఎజొమాని సంగిలొమెనయేసుటాలి

సంగిలన్. * 14:24 14:24యేసు దెతి విందు కిచొచ్మెలె, పరలోకుమ్ తెచివిందుమెలి రితిమెలె, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు తెన్యేసు తెన్ జితిసి. † 14:27 14:27 లూకా 9:23 దెక, అనెన్ జా 9:23 కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. ‡ 14:30 14:30ఈంజటాలిచి
అరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘అంచొసిసుస్డు జంక ఉచరెల్,ఆకర్ ఎదఅంచికామ్ కెర కేడవుక తుమ్ క సెకి అసెస్ గేనాయ్గేతుమ్చెంగిల్ఉచర’మెనయేసు సంగితయ్.
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సయ్ నుయ్మ్ తిలొసొ తొలితొ వెస, ‘జో అనెన్కొల్చి ఉపిప్రి
జీనుక సెకి అసెస్ గే, నాయ్ గె’ మెన ఉచరెదె. 32 ‘జీనుక
సెకి నాయ్’ మెన డీసిలె, ఈంజేఁవ్ జోక దూరి తా పాసి నే
జతె అగెగ్, ‘అమ్ కటుట్ జమ. తుమ్ క అమ్ కిచొచ్ దెంక గే
తుమ్ సంగ’ మెన ఈంజొ రానొ జో అనెన్కొల్ రానొక కబుర్
తెదయెదె.§

33 “దసిస్, తుమ్ చితె కో జోక తిలిసి ఎతిక్ ములె నాయ్
గే, అంచొ సిసుస్డు జంక నెతె”మెనయేసు సంగిలన్.
కామ్ క నెంజిలి లోన్ చి కోడు
(మతత్ 5:13;మారుక్ 9:50)

34 “లోన్ చెంగిల్ అసెస్, గని లోన్ చి కారు గెలెగిన, జా
లోన్ కీసి అనెన్ కారు జయెదె? జయె నాయ్. అనెన్ 35జా
కారు గెలి లోన్ క ‘ఎరు’ మెన బుఁయెయ్ సువుక కి కామ్ క
నెంజె. ఆరి వెంట గెలుక జయెదె. సూన్ త కంగొడ్ కకక్ తిలె,
సూన్ తు!”

15
నెస గెలిమెండపిలల్చి టాలి
(మతత్ 18:12-14)

1ఏక్ సుటుట్ *సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ చి ‘పాపుమ్సుదల్’
మెనయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకిత అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుచి
బోదన సూనుక మెన పాసి జెతె తిల, చి 2 పరిసయుయ్ల్
చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స దెక కెర,
“ఈంజొ మానుస్ పాపుమ్ సుదల్ బెదవన జోవయింతెన్
అనిన్మ్ కతయ్” మెల. 3జాకయ్జోవయింక ఈంజ టాలి
యేసు సంగిలన్. ఇసి జతయ్: 4 “తుమ్ తె, మెనుమ,
ఎకిక్లొక పుంజెక్ మెండల్ తిలె, చి జోవయింతె ఏక్ నెస
తిలె, జేఁవ్ తిలి బయిలె తిల ఏక్ తకు పుంజెక్ మెండల్ క
ముల దా కెర, జో నెస తిలొ మెండపిలల్ చజనుక గెచెచ్దె.
5 గెచచ్ చజ, డీసిల్ బేగి సరద్సంతోసుమ్ జా కందిగోడొ
కెరన 6 గెరి దెరన జెయెదె, అనెన్, గోతుసుదల్ క చి పాసి
గెరల్ చ మానుస్ల్ క బుకారా కెర, ‘అంచి సంతోసుమ్ తె
తుమ్ బెద. కిచొచ్క మెలె, నెస తిలి అంచి మెండపిలల్
అనెన్ దొరుక్ జా అసెస్’ మెనెదె. 7 దసిస్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, తుమ్ చి తెన్ పుంజెక్ మెండల్ తె ఏక్ నెస
తిలె, జా ఏక్ అనెన్ దొరుక్ జలె కీసి సరద్సంతోసుమ్ జసెత్
గే, దసిస్, పుంజెక్ జిన్ మానుస్ల్ తె ఏక్ తకు పుంజెక్ జీన్
‘పాపుమ్ సుదల్ నెంజుమ్’ మెన ఉచరనల్స తిలె, గని
అనెన్కొల్ జో కెరల్ పాపల్ చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్ ముల
దిలె, జేఁవ్ ఏక్ తకుపుంజెక్ జిన్ చి రిసొచి కంటజోవయించి

పాపుమ్ ముల మారుస్ప జలొసొచి రిసొ పరలోకుమ్ తె
ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జవుల.

నెస గెలి వెండి కాసుచి టాలి
8 “అనెన్క్ టాలి ఉచరుమ. ఏక్ తేర్ బోదక దెసుస్ †వెండి

కాసుల్ తిలె, జోవయింతె ఏక్ సేడ గెలె, జా కిచొచ్ కెరెదె?
దీవు లంబడ, గేరు వడడ్వ, జా డీసెత్ ఎదక సరిగా చజెదె,
గెద! 9జలె,జాడీసిలె, బేగి జేఁవ్ చగోతుసుదల్ క చి జేఁవ్ చి
గేర్ క పాసి తిల గెరల్ చ మానుస్ల్ క బుకారా కెర, ‘అంచి
సంతోసుమ్ తె తుమ్ బెద. కిచొచ్క మెలె, నెస తిలి అంచి
వెండికాసుఅనెన్ డీసఅసెస్’మెనెదె. 10దసిస్,తుమ్ కఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, కో జలెకు ఎకిక్లొ కి జో కెరల్ పాపల్
చినన దుకుమ్జాపాపుమ్ బుదిద్ ముల దిలె, పరలోకుమ్ తె
దేముడుచ దూతల్ సరద్సంతోసుమ్ జవుల” మెన యేసు
సంగిలన్.
నెస గెలొపుతుత్ స్ చి రిసొచిటాలి

11 తెదొడి యేసు అనెన్, “ఏక్ మానుస్క దొగుల పుతత్రుల్
తిల. 12 జేఁవ్ పుతత్రుస్ల్ తె దకిలొ పుతుత్ సి అబొబ్స్ క ఇసి
మెన సంగిలొ. ‘ఓ బ, తుచి ఆసిత్తె అంక జెతి వాట అపెప్
దె’మెలన్. జలె,జోఅబొబ్సి జోచి ఆసిత్క దొనిన్ వాటల్ కెర,
జేఁవ్ దొగుల ఎకెక్కల్క జెత వాటల్ జోవయింక వంట దిలన్.

13 “జలె, ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్, జో దకిలొ పుతుత్ సి
జోచివాటసామనుల్ ఎతిక్ కి ‡బెదవన కెర, ఏక్ దూరి దేసిమి
గెచుచ్కమెనబార్జలన్. జాదూరిదేసిమిగెచచ్తా,ఈంజొ
కిచొచ్ కెరల్న్? బుదిద్ నెంజిల కమొతె జోక దిలిసి ఎతిక్ పాడ్
కెర గెలన్. 14జాపూరి కేడిత్కయ్, జా దేసిమి వెలిల్ గార్ జా
గెలి,చిజింకఅలల్ర్ జలన్. 15జింకఅలల్ర్జా,జాదేసిమ్ చొ
మానుస్ ఎకిక్లొతె కామ్ నఙనుక గెలొ, చి ‘అంచ అండుల్
కతిస్ తె గెచచ్ జేఁవ్ క రకుక్’మెనకామ్దిలన్, చియూదుల్
తెన్ జా కామ్ నిసాక్రుమ్ చి జలెకి, కెరల్న్.§ 16 జలె చూ
బమమ్క జో ఉబెడొ కీసి జలొ మెలె, జేఁవ్ అండుల్ *కతిసి
జో కి సరద్ తెన్ కతొ, గని జోక కో దెతినాయ్.

17 “దసిస్, జోక కొవ్ ని నాయ్, తోడు నాయ్ చి రిసొ
సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్, జోక బుదిద్ అయ్ లి, చి కిచొచ్
మెనఉచరనల్న్మెలె, ‘అబొబ్చగొతిమానుస్ల్ క సరిపుచుప
జతి అనిన్మ్ అసెస్, గని ఆఁవ్ పుతుత్ సి ఇనెన్ చుక మొర
గెతసి. ఈంజ అలల్ర్ ఆఁవ్ కిచొచ్క సేడుక? 18 అబొబ్తె
గెచిచ్ందె, చి ఓ బ, దేముడుక అనెన్ తుక విరోదుమ్ జలి
రితి, ఆఁవ్ పాపుమ్ కెర అసిస్.’ 19 ‘అంచొ పుతుత్ ’ మెన
తుయి అంక సంగుక జలె, అంక విలువ నాయ్, గని అంక

§ 14:32 14:32 ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘అంక దొరుక్ జలి సేవ నే కెరెల్ ఓడుప జసెత్ గే నాయ్ గే తుమ్ చెంగిల్ ఉచర’ మెనయేసు సంగిల్ రితి

జతయ్. * 15:1 15:1 ‘సిసుత్ సంగిత సుంకరుల్ ’ చి ‘పాపుమ్సుదల్’మెలిస్ చి అరుద్ మ్ క 5:30చి ఎటొట్ చజాచి కచ కొడొ దెక. † 15:8 15:8జాదేసిమి

ఏక్ వెండి కాసు కెదిద్ విలువ జయెదెమెలె, ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్. ‡ 15:13 15:13 నెంజిలె ‘విక కెర, డబుబ్ల్ దెరన,….’ § 15:15 15:15
యూదుల్ అండు ముకక్ల్ కతి నాయ్. * 15:16 15:16 ఏక్ రగుమ్ రూక్ చ కాయల్, బెరె, అండుల్ క ఒతత్చ కవడుల.
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‘అంచొ గొతిమానుస్’ మెన తుయి అంక తియన కామ్ దె”
మెనసంగిందెమెనజోఉబెడొఉచరన, 20ఉటట్ ,అబొబ్స్ తె
అనెన్ గెచుచ్కబార్ జలొ. జలె,అబొబ్స్ చొగేరుక అనెన్ దూరి
తిలిపొది,అబొబ్సిజోవయింకదెక కెర,జోబుదిద్ నెంజతిలొ
గనిఅపెప్ ఇదిల్బుదిద్ జలొపుతుత్ స్ చిఉపిప్రి కనాక్రుమ్జా
నిగజా కెర,జోక అమ్ డ చుంబిలన్.

21 “తెదొడి జో పుతుత్ సి జోక ‘ఓ బ, దేముడుచి ఉపిప్రి,
అనెన్ తుచి ఉపిప్రి విరోదుమ్ జలి రితి, ఆఁవ్ పాపుమ్
కెర అసిస్. అంచొ పుతుత్ మెన తుయి అంక సంగుక అంక
విలువ నాయ్,’ మెలన్. 22 గని అబొబ్సి జోవయించ గొతిత్
సుదల్ క బుకారా కెర, ‘అమ్ చపాలల్ ఎతిక్తె చెంగిల్ చి బే
బేగి ఆన ఇనెన్క గల దాస, చి ఇనెన్చి ఊంటితె ఉంగారుమ్
చి చటెట్లె జోడుల్ గల దాస. 23 దసిస్ కెరల్దు మెలె, అమ్
బలుస్ప జలొ పోతుపిలల్ తుమ్ ఆన కండ, చి ఈంజొ గెరి
ఉటట్ అయ్ లి సరద్క విందు కెరుమ. 24 కిచొచ్క మెలె,ఈంజొ
అంచొ పుతుత్ మొర గెచచ్ అనెన్ జిఁయ అసెస్. నెస తిలొ,
చి అనెన్ దొరుక్ జలొ’ మెన అబొబ్సి సంగిలొ, అనెన్, ఎతిక్
తెయార్ జతికయ్, సరద్ కెరనుక దెరల్.

25 “జలె, ఈంజొ గెరి ఉటట్ అయ్ లొ ఉబెడొచొ అనొన్సి
జోవయించి బుఁయితె కామ్ కెరె తిలొ, చి గెరి అనెన్ ఉటట్
జెతె తిలిపొదిపాసి అయ్ లె,బాజె నచితి అవాడ్ సూనల్న్.
26 సూన కెర, గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొక బుకారా కెర, ‘కిచొచ్క
బజయితతి, సరద్ కెరంతతి?’ మెన పుసిలన్, 27 చి గొతిత్
సుదొజోక, ‘బావొదిగెరిఅయ్ లన్చిజోజీవ్తాగెరిఉటట్ జా
అసెస్చి రిసొ అబొబ్ది బేడు తిలొపోతుపిలల్ కండయ్ లన్.’

28 “జలె, జోమానుస్చొ ఈంజొ వెలొల్ పుతుత్ స్ క కోపుమ్
అయ్ లి, చి గెరి పెసుక కి జోక ఇసుట్ మ్ నాయ్. జాకయ్
అబొబ్సిబార్జా,తెడిజెమెనబతిమాలప్జాసంగిలన్, గని
29 అబొబ్స్ క జో, ‘ఈందె, ఎతిత్ వెరుస్ల్ తుచి సేవ కెరల్య్,
తుయి సంగిలిసి నిదానుమ్ కెర, కెఁయయ్ కి పిటట్వి నాయ్.
జలెకి,అంచ గోతుసుదల్ తెన్ ఆఁవ్ సరద్ తెన్ విందు కెరంతి
రితి కెఁయయ్ కి ఏక్ ఇదిలిసి గొరె కి దెసిస్ నాయ్. 30 గని
సానివొ తెన్ బెద తుచి †ఆసిత్ పాడ్ కెరొల్ ఈంజొ పుతుత్ ది
గెరి జెతికయ్, తుయి బేడు తిలొ పోతు కండయ్ లది!
కిచొచ్ సతిత్మ్, జా!’ మెన జో వెలొల్ పుతుత్ సి సంగిలన్, చి
31 అబొబ్సి జోక, ‘ఓ పుతత్, తుయి కెఁయఁక కి అంచి తెన్
అసిస్సి, చి అంచి ఆసిత్ ఎతిక్ తుచి. 32 జలెకి, ఈంజొ
తుచొ బావొది మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలన్. నెస తిలన్,
గని అనెన్ దొరుక్ జలొచి రిసొ ఇసి విందు దా సరద్ కెరనుక
చెంగిలి’ మెన సంగిలన్, మెన సిసుత్ సంగిత సుంకరుల్ క
చి ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన అనెన్ మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్

సంగిలసజోవయింక నంప కెరిస్ చి రిసొయేసు పండితుల్ క
టాలిసంగజేఁవ్పండితుల్ చితపుప్చిరిసొఉచరయ్ లన్.”

16

తెలివ్ తిల గొతిత్ సుదొచిటాలి
1 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ క, “సొమాస్రి ఎకిక్లొ

తిలన్. జోచి గెర్ చి కామ్ ఎతిక్ దెకుక చి జోచి ఆసిత్ ఎతిక్
దెకుక జోతె ఏక్ మానుస్ తిలొ. జలె, ‘తుచి ఆసిత్ దెకితొసొ
జాఆసిత్ పాడ్ కెరయ్’మెనజో ఎజొమానిక కబుర్ అయ్ లి.
2జో జోచి ఆసిత్ దెకితొసొక బుకారా కెర, ‘తుచి రిసొ ఆఁవ్
సూనిల్సి కిచొచ్క? అపెప్ తెంతొ తుక ఇనెన్ కామ్నాయ్. తుచి
అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెరిల్స్ క కిచొచ్ కెర అసిస్స్ గే కకక్ కెదిద్ దా
అసిస్స్ గే లెకక్ల్ కెర రెగుడ అంక దెకవు’ మెన ఎజొమాని
సంగిలొ.

3 “జలె, ఎజొమానిచి ఆసిత్ దెకితొ ఈంజొ మానుస్ కిచొచ్
తెలివి ఉచరనల్న్ మెలె, అంచొ ఎజొమాని అంక కడ గెలెదె
జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె? కూలి కామ్ కెరుక అంక సతుత్
నాయ్, అఁవ్ నెతిరి. బిచిచ్మ్ నఙుక లాజు, మెన ఉచర
అసిస్. 4 ఎజొమాని అంక కడ గెలె పొది మానుస్ల్ అంక
సినేతుమ్ జా తా జోవయించ గెరలె బుకారెల్ బాద తయె
నాయ్ మెన ఉచరన కెర, 5 ఎకిక్లొకచి పడొత్ అనెన్కిక్లొక
వరస్ తెన్ జోచొ ఎజొమానితె రునుమ్ జల ఎతిక్జిన్ క
బుకారా కెర,తొలితొచొకఅంచొఎజొమానికతుయి కెదిద్ బాకి
జా అసిస్సి? మెన పుసిలన్. 6జో రునుమ్ జలొసొ చెతత్ర్
వెయిల్ కాయల్ తేలు మెలన్, చి ఈంజొ జలె తుచి బాకి
నఙ తిలి పుసత్కుమ్ బేగి చజన వెస ‘దొనిన్ వెయిలు’ మెన
రెగుడు మెలన్.

7 “తెదొడి ఎజొమానిచొ గేర్ దెకితొసొ అనెన్కొల్ క బుకారా
కెర, ‘తుయి కెదిద్ బాకి జా అసిస్స్’, మెన పుసిలన్, చి జో
‘వెయినాడివొగోదుమ్’మెంతికయ్, ‘దసిస్ జలె,తుచిబాకి
కాగుమ్ వెంట అటుట్ పుంజొ’మెన రెగడ్ను మెలన్.

8 “జలె, జోచి ఆసిత్క దెకితొ జో అబదుద్ మ్ కెరొల్ మానుస్చి
తెలివి దెక, తెలివి కామ్ కెరల్ది మెనజో ఎజొమాని సంగిలొ.
ఈందె, దేముడుచి ఉజిడ్ బుదిద్ జలసచి కంట ఈంజ
లోకుమ్ చి బుదిద్ తిలస జోవయించి ఈంజ కాలుమ్ చ
మానుస్ల్ తెన్ బలే తెలివి దెకన్ తతి.

9 “జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి? *ఈంజ
లోకుమ్ చి దనుమ్ తెన్ తుమ్ క నేసత్మ్ కెరన, చి జా
డబుబ్ల్ కేడెల్ పరలోకుమ్ తె ఎలల్కాలుమ్ జియఁతసిత్తె

† 15:30 15:30 నెంజిలె ‘డబుబ్ల్’. * 16:9 16:9 ఎజొమానిమెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక టాలి జతయ్.
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తుమ్ క †బెదవనుల.‡ 10ఈందె, కో జలెకు ఇదిలిస్ కామ్ తె
నిదానుమ్ కెరెదె గే, వెలిల్ కామ్ తె కి నిదానుమ్ కెరెదె. గని
కో జలెకు ఇదిలిస్ కామ్ తె అబదుద్ మ్ కెరెదె గే, వెలిల్ కామ్ తె
కి అబదుద్ మిమ్ కెరెదె. 11 జాకయ్, మాములుమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి డబుబ్ల్ వాడిక కెరిస్ తె తుమ్ నిదానుమ్ నే కెర
తిలెగిన, పరలోకుమ్ చి దనుమ్ తెన్ తుమ్ కామ్ కెరి రితి
దేముడు కీసి తుమ్ చి అతిత్ జా సొరప్ కెర దెయెదె! తుమ్ క
జో కీసి నంప కెరుక జయెదె! 12 అనెన్, జోవయించి ఆసిత్క
తుమ్ దెకుక మెన అనెన్కొల్ తుమ్ చి అతిత్ సొరప్ కెర తిలె,
గని తుమ్ జా ఆసిత్క నిదానుమ్ నే కెరెల్, తుమ్ క జెతికయ్
తుమ్ చి సొంత ఆసిత్ కో తుమ్ క దెవుల! దిలె, పాడ్ కెరుల
మెనుల. 13కేన్గొతిమానుస్ ఎకెక్ దడిదొగుల ఎజొమానుల్ చి
సేవ కెరుక నెతె. కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్లొక విరోదుమ్ కెర,
అనెన్కొల్ క పేమ కెరెదె, నెంజిలె జో అనెన్కొల్ క నిదానుమ్ కెర,
తొలితొచొక నిసాక్రుమ్ దెకెదె. జలె, దేముడుక చి ఈంజ
లోకుమ్ చి దనుమ్ క ఎకెక్ దడి సేవ కెరుక నెతురుస్” మెన
యేసు జోచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

యేసు సంగిల దొనిన్ కొడొ
(మతత్ 11:12-13)

14 ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ చి రిసొ యేసు తెదొడి
సిసుస్ల్ క సంగిలిసి పరిసయుయ్ల్ సూన కెర జోక కొంకడల్.
కిచొచ్క మెలె దేముడుచి సేవ కెరసుమ్ మెననెల్ కి,
డబుబ్ల్ క జోవయింక ఒగగ్ర్ పేమ. 15యేసు జోవయింక,
“మానుస్ల్ చి మొకెమ్ పునిన్మ్ తిలి రితి డీసుక ఆస జతస
తుమి. గనితుమ్ చిపెటిట్ కిచొచ్బుదిద్ అసెస్ గేదేముడుజానె.
జలె,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ కిచొచ్చిరిసొ ‘ముకిక్మ్ చి’
మెనుల గే, దసిస్చిక దేముడు వెటాక్రుమ్ చిమెనెదె.

16 “బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహాను బార్ జలి ఎదక
మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్,
అనెన్ పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ రెగిడిల్సి
ముకిక్మ్ జా తిల. గని యోహాను అయ్ లి తెంతొ,
దేముడుచి రాజిమ్ పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి రిసొచి,
సుబుమ్ కబుర్ సూనయి జతయ్, జో సూనయ్ లొ, ఆఁవ్
సూనయ్ తసి, చి పాఁవ జా అయ్ లి ఈంజ రాజిమ్ తె
బెదితస ఎతిక్జిన్ బెదుక మెన బమమ్ జతతి. 17 మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ చి ఎకిక్
అచుమ్ చి విలువ గెచెచ్ నాయ్, జెతె కేన్ అచుమ్ కామ్ క
నెంజితి రితి జతి కంట, పరలోకుమ్ బూలోకుమ్ కేడ
గెచుచ్క సులుల్ .

18 “కో జలెకు జో జోచి తేరిస్క ముల దా అనెన్కిల్క పెండిల్
కెరనెల్, లంజె వంసుమ్ చొ జతయ్, చి జాకయ్ పెండిల్ ముల
దిలి కేన్ తేర్ బోదక కో పెండిల్ జయెదె గే, జో కి లంజె
వంసుమ్ చొ జతయ్.
లాజర్మెలొబీద సుదొ చిసొమాస్రుమ్తిలొస్ చి రిసొ

టాలి
19 “సొమాస్రి ఎకిక్లొ తిలన్. జోరోజుక చెంగిల చెంగిల

సొమాస్రుల్ గలంతి ఊద రంగుచ ఒగగ్ర్ కరీద్ చ పాలల్
గలనెదె, చి రోజుక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి సరద్ కెరన సుకుక్మ్
తెన్ జితె తిలొ. 20జలె, జోసొమాస్రొచిమేడచి గుముమ్మె
లాజర్ మెలొ బీద సుదొ ఎంగడ్ తయెదె. జోచి ఆఁగ్ బెరు
గావోవ్తిల. 21జోసొమాస్రొఅనిన్మ్కెరిబలల్య్తెంతొసేడత్
చింబొ గిడడ్ల్ జోబీద సుదొక దొరుక్ జలె, సరద్ తెన్ కతొ,తెదిద్
మాలఙ్ జా తెదిద్ చూ జా తిలొ, అనెన్ సూనరుల్ జోచ గావోవ్
లేంవితె తిల.

22 “జలె, ఏక్ దీసి జో బీద మానుస్ మొర గెలొ, చి
పరలోకుమ్ తె అబాహామ్పూరుగ్ డు తెన్ తతి రితి దూతల్
జో బీద జలొ లాజర్ క వయ కడ నిల. జలె, జో సొమాస్రొ
కి మొర గెలన్, చి జోక మానుస్ల్ రోవ గెల. 23 అనెన్ జో
వెలిల్ ఆగ్ లగితి గొయితె ఒగగ్ర్ సిచచ్ల్ జతె తా, ఉపిప్రి
దెకిలె, దూరిక అబాహామ్ క చి జోచిపాసి వెస తిలొలాజర్ క
దెకిలన్. 24 దెక కెర, ‘ఓ అమ్ చొ అబాహామ్ తాతొ, అంచి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్తీ,చిజోచిఊంటిపానితెబుడడ్వ అంచి
జీబుతె ఇదిల్ లయడ తిమడిత్ రిసొ జో లాజర్ క అంచితె
తెదవు. ఈంజ ఆగి అంక ఒగగ్ర్ నొపిప్ దెతయ్ చి రిసొ’మెన
సొమాస్రొబతిమాలప్జాసంగిలన్. 25గనిఅబాహామ్జోక,
‘పుతత్, తుయిబూలోకుమ్ తె జితె తిలిపొది §తుక ఇసుట్ మ్
అయ్ లిసి దొరుక్ కెరన సుకుక్మ్ తెన్ జితె తిలది. గని
లాజర్ కసట్ల్ సేడెత్ తిలన్. గని అపెప్ జో ఇనెన్ సుకుక్మ్
జా అసెస్, చి తుయి ఒతత్ సిచచ్ల్ సేడెత్ తతత్సి. 26 అనెన్
కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క అమ్ క మదెనె వెలిల్ గొయి అడుడ్ అసెస్.
ఏక్ వేల ఇనెన్ తెంతొ సగుమ్ జిన్ ఒతత్ గెచుచ్క ఉచరెల్ అడుడ్
తవుసు. నెతురుస్’ చి ‘ఒతత్ తిలస కో కి ఇనెన్ డేఁవ జెతు
నాయ్ మెన జా గొయి అడుడ్ అసెస్’ మెన 27 అబాహామ్
సంగితికయ్, సొమాస్రొ అనెన్, దసిస్ జలె, తాతొ, అంచి
ఏక్ మనవి సంగిమ్ దె. దయ కెర, అంచొ అబొబ్చి గెరి
జో లాజర్ క తెదవు. 28 అంక పాఁచ్ జిన్ బావుడుల్ అసిత్,
చి జేఁవ్ కి ఈంజ సిచచ్ జతి లోకుమ్ తె నే ఉత, సేడిత్
రితి జోవయింక బుదిద్ సికడుస్ మెలన్. 29 గని అబాహామ్

† 16:9 16:9 నెంజిలె, ఎజొమాని, మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. ‡ 16:9 16:9 నెంజిలె గీకు తెన్ చి ఈంజ 9 నంబర్ కోడు తొలితొ
రెగిడిల్స్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెనఅనెన్ సగుమ్ జిన్ఉచరతిమెలె, 9. జలె,తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,ఈంజలోకుమ్ చిడబుబ్ల్పాపుమ్ చిజలెకి,తుమ్బుదిద్
తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచి సేవ కెరి రితిజాడబుబ్ల్వాడిక కెరన నేసత్మ్ కెరన,చిజా కేడెల్ తుమ్మొరగెలె, పరలోకుమ్ తెతుమ్ క బెదవనుల నెంజిలె
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. గీకు బాస తెన్ తిలిసి కీసి జతయ్ మెలె, ‘పాపుమ్ చి డబుబ్ల్ క నేసత్మ్ కెరన, చి జా డబుబ్ల్ కేడెల్, పరలోకుమ్ తె
తుమ్ క బెదవనుల. గని ఉపిప్రిజామతెత్లి రెగిడిల్స్ తె రెగిడిల్ రితి అరుద్ మ్ అనెన్ సంగితయ్’మెనఉచరసుమ్. § 16:25 16:25 నెంజిలె ‘తుచివాటపూరి’.
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జోక అనెన్, ‘మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్, అనెన్
దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ రెగిడల్ పుసత్కల్ ఎతిక్
జోవయింక అసెస్. ఒతత్ తిలిసి సరిగా సూన్ తు, చి జేఁవ్
బుదిద్ జంక జయెదె’ మెన అబాహామ్ సంగిలన్. 30 గని
జో అనెన్ అబాహామ్ తెన్, ‘నాయ్, ఒతత్ తిలిసి సూనెల్ కి
కెరి నాయ్, గనిమొర గెలొసొ కో జలెకు జేఁవ్ తె గెచచ్ బుదిద్
సంగిలె, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్ బుదిద్
ముల మారుస్ప జవుల’ మెలన్. 31 చి ఆకర్ క అబాహామ్
జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, ‘మోసేచి అతిత్ దేముడుచి
ఆగన్ల్ రెగిడిల్ కొడొ కి, దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్
రెగిడిల్ కొడొసూననంపనే కెరెల్,కోజవుస్మొరొల్ మానుస్అనెన్
జీవ్ జా ఉటెల్కి నంప కెరి నాయ్.’ ”, మెన పరిసయుయ్ల్ క
యేసు సంగిలన్.

17
పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ చి రిసొచి కోడు
(మతత్ 18:6-7,21-22;మారుక్ 9:42)

1 తెదొడి యేసు జోవయించ సిసుస్ల్ క, “*పాపుమ్
కెరయ్ త అలల్ర్ కచితుమ్ జెయెదె, గని కచి అతిత్ దస
అలల్ర్ జెవులమెలె, అయొయ్,జోవయింక సిచచ్ పిటెట్ నాయ్!
2 అంక నంపజల ఇస బాలబోదల్ జలసతె ఎకిక్లొక కి,
కో †పాపుమ్ కెరయెదె గే, జోచి టొటయ్ తిరేవ్లి పతుత్ రు.
ఒడొవదాజోవయింక సముదుమ్ తె బుడడ్వ గెలుక చెంగిలి.
3తూమ్ జాగర తా. తుమ్ చితె కో గే మెనుమ. తుచొ కేన్
జవుస్ బావొ పాపుమ్ కెరెల్గిన, జోవయింక బుదిద్ సంగు, చి
జోవయించి తపుప్క దుకుమ్ జా బుదిద్ జలెగిన,జోవయింక
చెమించుప కెరు. 4 అనెన్, రోజుక సతుత్ సుటుల్ కి తుక
పాపుమ్ కెర జేఁవ్ సతుత్ సుటుల్ తుచి పకక్ పసుల ‘అంచి
తపుప్. చెమించుప కెరు’ మెన జో సంగిలెగిన, తుయి జోక
చెమించుప కెరుక అసెస్” మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క బుదిద్
సంగిలన్.
నముకుమ్ చి రిసొచి కోడు

5తెదొడియేసుచ జేఁవ్బారజిన్ ‡బారికుల్యేసుపబుక
కిచొచ్ మెలన్ మెలె, “అమ్ క అనెన్ ఒగగ్ర్ నముకుమ్
దె” మెల చి, 6 యేసు జోవయింక, “సొరుస్గిడడ్చి ఎదిలి
నముకుమ్ తుమ్ క తిలె, ఈంజొ §మారోడు రూకుక ‘ఉటిక్
జా సముదుమ్ తె గెచచ్ రోవి జా’ మెలె, తుమ్ సంగిలె, జా
కోడు సూనెల్ జా దసిస్ జయెదె.”

సేవ నిదానుమ్ కెరుక తిలిస్ చి కోడు

7 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొక గొతిత్ సుదొ తయెదె మెనుమ, చి
జో గొతిత్ సుదొ కేఁసొస్తొ జవుస్, మెండల్ రక తా జవుస్
గెరి అనెన్ అయ్ లె, ‘తుయి బేగి గెచచ్ అనిన్మ్ కెరు’ మెన
ఎజొమాని సంగెదె గె? 8నాయ్, గెద. ‘తొలితొ అంచి రిసొ
అనిన్మ్ తెయార్ కెర తుచొపాలుమ్ కుంచన అంక జొగుడ
దె, చిఆఁవ్ అనిన్మ్ కెరపాని పిలి పడొత్ తుయికా, పి’మెన
ఎజొమాని సంగెదె. 9అనెన్, జో గొతిత్ సుదొ జోక దిలి కామ్
కెర జోచిపూచి తిలిసి కెరిల్ రిసొ జో ఎజొమాని జోక ‘తుయి
దయకెరల్ది’మెనెదెగె? నాయ్, గెద. 10జలె,తుమ్ చిపూచి
తెన్ కి దసిస్, దేముడు తుమ్ క సంగిలిసి ఎతిక్ కెర తుమ్ చి
పూచి కెర తిలె, తుమ్ కిచొచ్ మెనమెలె, ‘అమ్ రితయ్గొతిత్
సుదల్. అమ్ గవురుమ్ క విలువ నాయ్. అమ్ క పూచి
తిలిసి కెర అసుస్మ్. తెదిద్లి’ మెన తుమ్” మెన యేసు
సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

వెలిల్ రోగుమ్ దెరల్ దెసుస్జిన్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
11 ఒతత్ తెంతొ అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు

యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన సమరయ
పదేసిమ్ క చి గలిలయ పాంతుమ్ క మదెనె గెతి వటెట్
గెతె తా, 12 ఏక్ గాఁవ్ క పాసి అయ్ లె, వెలిల్ రోగుమ్ దెరల్
దెసుస్జిన్మానుస్ల్జోకదసుస్ల్జంకమెనఅయ్ ల,అనెన్,
ఇదిల్ దూరి తా 13 కేక్ గల. కిచొచ్ మెన కేక్ గల మెలె,
“యేసుపబు, బాబు, అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తీ” మెన
కేక్ గల. 14 జలె, యేసు జోవయింక దెక కెర “దేముడుచి
గుడితె తుమ్ గెచచ్, ఒతత్చ *పూజరుల్ తె దెకవన” మెన
సంగిలన్, చి ఒతత్ యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన వటెట్ గెలె
కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, జోవయించి ఆఁగ్ చెంగిల్ జా సుదిద్
జల.

15 జలె, జోవయింతె ఎకిక్లొ జో చెంగిల్ జలిసి దెకన,
గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన దేముడుచి గవురుమ్ సంగ సంగ,
యేసు తిలిస్ తె ఉటట్ అయ్ లన్. 16 ఉటట్ జా, “అంక
రచిచ్ంచుప కెర దయ కెరల్ది” మెనయేసుక జోచి సరద్ సంగ
యేసుచి చటెట్ సెరున్ సేడొల్ . జోమానుస్ †సమరయ సుదొ.

17 జలె, యేసు తెదొడి, “దెసుస్జిన్ క చెంగిల్ కెరల్య్,
గెద. జేఁవ్ అనెన్క్ నొవువ్జిన్ కేతె? 18ఈంజొ యూదుడు
నెంజిలొసొక పిటట్వ, జేఁవ్ అమ్ చ యూదుల్ తె అనెన్ కో
జోవయించి సరద్ సంగుక జెతి నాయ్ గె?” మెన పుస కెర,
19జోచెంగిల్ జలొసొక అనెన్, “తుయిఉటట్ , గెరి గో. అంచి
ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ ‡చెంగిల్ జా అసిస్సి”
మెనయేసు జోమానుస్క సంగిలన్.

* 17:1 17:1 నెంజిలె, ‘నముకుమ్ పిటట్య్ త…’ † 17:2 17:2 నెంజిలె, ‘జోవయించి నముకుమ్ పిటట్యెదె గె,….’ ‡ 17:5 17:5 6:13 దెక.
జోవయించ బారజిన్ సిసుస్ల్ బారజిన్ బారికుల్ ఎకిక్. § 17:6 17:6 ఏక్ రగుమ్ పండుల్ దెరెదె. * 17:14 17:14యూదుల్ తెన్ వెలిల్ రోగుమ్ ఏక్
మానుస్క ముల తిలె, జోమానుస్క ‘చెంగిల్, సుదిద్ జలొ’ మెన రుజుజ్ సంగుక ఎకిక్ పూజరుల్ కయ్ అదికారుమ్, 5:12చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 17:16 17:16
సమరయ సుదల్ క యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల, గని జేఁవ్ యూదుల్ ఇనెన్ బుదిద్ ఉచరి నాయ్. ఎకిక్ సమరయ సుదొ బుదిద్ ఉచరొల్ . ‡ 17:19 17:19
నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’.
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దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచ కొడొ
(మతత్ 24:23-28,37-41)

20 జలె, “దేముడుచి రాజిమ్ కెఁయఁక జెయెదె?”
మెన సగుమ్ జిన్ పరిసయుయ్ల్ యేసుక పుసిల చి, జో,
“దేముడుచి రాజిమ్ డీసిత్సి నెంజె. కెఁయఁక గే డీస జెయెదె
మెన నాయ్. 21 ‘ఈందె, ఇనెన్ అసెస్’ జలెకు, ‘ఓదె,
ఒతత్ అసెస్’ జలెకు మెనుక బెదె నాయ్. కిచొచ్ మెలె,
దేముడుచి రాజిమ్ అపెప్యి కి §తుమ్ చి నెడిమి అసెస్”
మెన సంగిలన్.
యేసు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతిస్ చి

రిసొచి కోడు
22జోచసొంతసిసుస్ల్ కయేసు,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్

అయ్ లొసొక “ఏక్ దీసి గడియజవుస్డీసుస్”మెనతుమ్
ఒగగ్ర్ ఆస జత దీసల్ జెవుల, గని జా మదెనె అంక దెకుక
నెతురుస్. 23అనెన్, “ఓదె, ఒతత్ అసెస్. ఓదె, ఒతత్య్అసెస్”
మెన సగుమ్ జిన్ తుమ్ క సంగుల, గని జోవయించి పటిట్
తుమ్ గెచచ్ నాయ్. 24 కిచొచ్క మెలె, బిజిలి మొలిక్లె,
కీసి ఆగాసుమ్ పూరి ఏక్ పకక్ తెంతొ అనెన్క్ పకక్ ఎద
ఉజిడి దెయెదె, దసిస్, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
*ఏలుప కెరుక మెన ఉత జెతి దీసిక కేన్ పకక్ కి డీసిందె.
25 గని జా నే జతె అగెగ్ తొలితొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ బాదల్ సెమల్
సేడుక అసెస్, ఈంజ కాలుమ్ చ †మానుస్ల్ అంక “అమ్ క
నాయ్. మొరుస్!” మెనుక అసెస్.

26 నోవహ పూరుగ్ మ్ చొచి కాలుమ్ మానుస్ల్ కీస్ జతె
తిల గే, దసిస్, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్
నే జెతె అగెగ్చి మదెనె ఆఁవ్ జెతె ఎదకమానుస్ల్ దసిస్ జతె
తవుల. 27మెలె, ‘జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్క’
మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు వెలిల్ వరద్ల్ చి పాని
గెడుస్ప కెరయ్ లి గడియ ఎద, నోవహ జోచి కుటుంబుమ్
తెన్ జా వెలిల్ ఓడతె పెస కెవిడ్ డంకిల్ ఎద, నే నంప కెరె
మానుస్ల్ కతె తా, పితె తా, పెండిల్వొ కెరె తా, పెండిల్వొ జతె
తా జితె తిల, చి ‡జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క వరద్ల్ చి పాని గీడ గెలి.
28పడొత్ లోతుపూరుగ్ మ్ చొచికాలుమ్కిజోజితెతిలిసొదొమ
పటున్మ్ చ దసిస్ జతె తిల. పెజల్ కతె తా, పితె తా,
బియాయ్రి కెరె తా, పంటొ పికయ్ తెతా, గెరల్ బందితె తిల.
29 గని §లోతు జాసొదొమ పటున్మ్ తెంతొ బార్ జాముల
దిలి దీసి, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పరలోకుమ్
తెంతొజాపటున్మ్ చిఉపిప్రిఆగిచిఎడిద్ రితి ఇంగుడు సువ

దిలన్, చి జా పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్ మొర గెల. 30 అనెన్,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఏలుప కెరుక మెన
అనెన్ ఉత జా డీసిత్ దీసి జెతి ఎద దసిస్ మానుస్ల్ అంక నే
ఉచరె, బుదిద్ నే ఉచరె ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి జితెతవుల,చి
తెదొడ్ క *తీరుప్ జా సిచచ్ జవుల.

31 “జా దీసిక జోచి గేరుచి ఒరెన్ కో తవుల గే, జోచి
సామన్ గెరి తిలె కి, జా వెంట నెంక మెన ఉతుతు నాయ్,
అనెన్ కో జోచి బటిట్ జవుస్ తిలె, కిచొచ్ వెంటుక పసులుత్
నాయ్, †గని బే బేగి ఉటట్ గెతు. 32 లోతుచి తేరిస్ జా
సొదొమ పటున్మ్ క ఇదిల్ ఇసుట్ మ్ జా జాక దెకుక మెన
పసులలోన్ చి ‡పతుత్ రుమరుల్ జా గెలి, గెద. జలె,జాకదసిస్
జరుగ్ జలిసి తుమ్ పఁవస్ నాయ్. 33 కిచొచ్క మెలె, సొంత
పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక కో ఉచరుల గే, జోవయించి
పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె, గని దేముడు దిలి వాటు ఎకిక్
సతిత్మ్ ఇండుక మెన జోవయించి పానుమ్ కో దెవుల గే,
జోవయించిపానుమ్ రచిచ్ంచుప జయెదె.

34 “జారాతిక దొగుల ఎకిక్తె నిజ తిలె, ఎకిక్లొక ముల
దా, అనెన్కొల్ క కడ నెవుల. 35 దసిస్, దొగుల తేర్ బోదల్ రోడెత్
తిలెఎకిల్కములదా,అనెన్కిల్క కడ నెవుల, 36§అనెన్,దొగుల
మునుస్బోదల్ బటిట్ తిలె, ఎకిక్లొక ముల దా, అనెన్కొల్ క కడ
నెవుల”మెనయేసు సంగిలన్. 37దసిస్ సంగితికయ్, “కేనె
కడ నెవుల, పబు?” మెన సిసుస్ల్ పుసిల, చి జోవయింక,
“పీనుమ్ కేనె తయెదె గే, ఒతత్ గిదుద్ ల్ బెరుల.” మెన
సంగిలన్.

18
తీరుప్ కెరి టాన్ తె తోడు సంగితొ ఎకిక్లొచిటాలి

1 తెదొడి యేసు జేఁవ్ సిసుస్ల్ క ఈంజ టాలి సంగిలన్.
కిచొచ్క మెలె, *జో తీరుప్ కెర ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతె
ఎదకచి మదెనె జేఁవ్ బదుద్ కుమ్ గే అనామ్నుమ్ గే నే జతె
పారద్న కెరె తంక మెన జోవయింక సికడిత్ రిసొ సంగిలన్.
2 ఇసి జతయ్ “ఏక్ పటున్మ్ తె తీరుప్ కెరి టాన్ తె తీరుప్
దెతొసొ ఎకిక్లొ తిలొ. జో అనెన్ మానుస్ల్ క బియె నాయ్,
దేముడుక బియెనాయ్. 3 పడొత్ , జయి పటున్మ్ తె రండెల్
మానుస్ ఎకిల్ తిలి. ఈంజ జలె, రోజుక జో తీరుప్ దెతొసొతె
గెచచ్ కెర, ‘విరోదుమ్ సుదొ ఎకిక్లొ అంచి ఉపిప్రి దావ
దా అసెస్. అంచి సంగిలీస్ సూనెల్ జో మానుస్ సంగిలి
నిందక ఆరిచి మెన రుజుజ్ దెకయ్ తిస్ తె అంక తోడు తా’

§ 17:21 17:21 కిచొచ్క దసిస్మెన్ తయ్మెలె,జోయేసుఅయ్ లిస్తెన్జారాజిమ్అయ్ లి,చిఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్జోవయించి
అతిత్,అనెన్ జోవయించ సిసుస్ల్ చిఅతిత్ జారాజిమ్ చి రచిచ్ంచుప కెరి కామ్జో కెరయ్. ‘తుమ్ చి నెడిమిఅసెస్’మెలికోడుక సగుమ్ జిన్ ‘తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్’మెన
రెగడ్ అసిత్, గని నంపతిలసచి పెటిట్ జా రాజిమ్తయెదె, గని నంపనెంజిలసచి పెటిట్ నాయ్. జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంప కెరి నాయ్. * 17:24
17:24 లూకా 1:32-33, డీసయ్ లిసి 5:10, చి 20:4-6 దెక. † 17:25 17:25 లూకా 9:22 దెక. ‡ 17:27 17:27 ఆదికాండుమ్ 7 అదయ్యిమ్.
§ 17:29 17:29ఆదికాండుమ్ 18:16-19:29. * 17:30 17:30 లూకా 212:34-36 దెక. † 17:31 17:31మతత్యి 24:15-18. ‡ 17:32
17:32 ఆదికాండుమ్ 19:26. § 17:36 17:36 ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 36 నంబర్ చి కోడు తయె నాయ్. * 18:1 18:1
లూకా 21:5-36.
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మెన పుసితె తిలన్. 4 ఒగగ్ర్ దీసల్ జో ఒపప్నె నాయ్,
గని పడొత్ కిచొచ్ బుదిద్ జోక అయ్ లి మెలె, ఆఁవ్ దేముడుక
బితొసొ,మానుస్క బితొసొనెంజి, గని 5ఈంజ రండెలిఅంక
అలల్ర్ దా పుసుక ములె నాయ్ చి రిసొ, జాచి సంగిలీస్
సూన్ తిసెత్ తోడుసంగిమ్ దె. నెంజిలె,జారోజుకజెతెతతిస్ క
అంక పూరి అలుప్ కెరెదె మెలన్” మెన యేసుపబు టాలి
సంగిలన్. 6 కిచొచ్ అరుద్ మ్ సంగిలన్ మెలె, “ఆదె, జో బుదిద్
నెంజిలొ తీరుప్ దెతొసొ కీస్ సంగిలొ! 7 జలె, రాతి మెదెద్నె
జాక జాచి బాదల్ కసట్ల్ సంగిత జో నిసానల్ జోచయ్ జల
మానుస్ల్ చపారద్నల్ దేముడు సూనెనాయ్గె? జోవయింక
తోడు జెయె నాయ్ గె? కచితుమ్ సూనెదె, తోడు జెయెదె.
అనెన్ జా తోడు జెంక ఆలిస్మ్ కెరెదె గె? నాయ్ గెద.
8 బే బేగి తోడు జెయెదె. గని, జాగర, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ ఉతజెతిపొదిక
మానుస్ల్ †నిదానుమ్ నముకుమ్ తవుల గే నాయ్ గె?”
మెనయేసు సంగిలన్.

పరిసయుయ్డుచి సుంకరొచి రిసొ సంగిలిటాలి
9 పడొత్ ‘అమ్ క పునిన్మ్’ మెనన అనెన్ మానుస్ల్ క

నిసాక్రుమ్ ఉచరల్ మానుస్ల్ క ‘సూన్ తు’ మెన యేసు
అనెన్క్ టాలి సంగిలన్. 10 “పారద్న కెరుక మెన దొగు
మానుస్ల్ అమ్ చి దేముడుచి గుడితె గెల. జోవయింతె
ఎకిక్లొ పరిసయుయ్డు, ఎకిక్లొ సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ.
11 జలె, పరిసయుయ్డు పురెతొ టీఁవ, జోచి పెటిట్ ఉచరన
ఇసి పారద్న కెరనల్న్, ‘ఓ అమ్ చొ దేముడు, ఆఁవ్ జేఁవ్
అనెన్ మానుస్ల్ చి రితి నెంజిల్ రిసొ తుక అంచి సరద్ ఆఁవ్
సంగితసి. జేఁవ్, జలె, మానుస్ల్ క బియఁడ, జోవయించి
ఆసిత్ దొరుక్ కెరంతతి, కిచొచ్ కిచొచ్ నాయిమ్ నెంజిల కమొ
కెరతి, లంజెకమొ కెరతి, చి సగుమ్ జిన్ కి జో ఒతత్ల్ తొచొ
సిసుత్ నఙితొసొచిరితిజతతి. 12గనిఅఁవ్ సతత్రెకక్ తివెవ్రి
చువెవ్తతత్సి,చిఅంకదొరుక్ జతిస్ఎతిక్తెదెసుస్వాటల్ తె
ఏక్ వాట తుక దెతసి’మెన దేముడుక పారద్న కెరల్న్.

13 “గని, జో సిసుత్ నఙితొసొ, ఇదిల్ దూరి టీఁవ తా,
మాములుమ్ జేఁవ్ యూదుల్ కెరి రితి నే కెరె, ఉపిప్రి
నే దెకితె, లాజుక మొకొమ్ లుంకడ గుండెతె పెటన ‘ఓ
దేముడు, ఆఁవ్ పాపుమ్ చొ మానుస్. అంచి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్జాఅంచపాపల్చెమించుప కెరు!’ మెనపారద్న
కెరల్న్. 14 జలె, జేఁవ్ దొగులతె కకక్ ‘సతిత్మ్ జలొ’ మెన
దేముడు దెకిలన్? జో గవురుమ్ ఉచరనొల్సొక, నాయ్, గని
పాపుమ్ ఒపప్నొల్ ఈంజొ సుంకరొకయ్, మెన తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి. జోచి పాపుమ్ చెమించుప జా గెరి ఉటట్ గెలన్.
కిచొచ్క మెలె, కో జోక జొయియ్ గవురుమ్ కెరనెదె గే, జోక

దేముడుదాక్ కెరెదె, గని కోజోకజొయియ్దాక్ కెరనెదె గేజోక
దేముడు వెలొల్ కెరెదె”మెన సంగిలన్.

బాలబోదల్ కయేసు చడ వరుమ్ దిలిసి
(మతత్ 19:13-15;మారుక్ 10:13-16)

15జలె,జాదీసి ‘యేసుజోవయింక చడచెంగిల్ వరుమ్
దెవుసు’మెన, సగుమ్ జిన్పెజల్జోవయించబాలబోదల్ క
జోతె కడ ఆన్ తె తిల. గని జేఁవ్ జెతె తిలిసి యేసుచ
సిసుస్ల్ దెక కెర, జేఁవ్బోదల్ క కడ ఆనల్ మానుస్ల్ క “పోన”
మెన గోల కెరల్. 16 గని యేసు జా దెక కెర, జోవయింక
పాసి బుకారా కెర, “బోదల్ అంచితె జెతు. జోవయింక
ఆటంకుమ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రాజిమ్
ఇస బాలబోదల్ జల సుదల్ చియి. 17 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
కచితుమ్ సంగితసి మెలె, మానుస్ గవురుమ్ నే ఉచరంతె
బాలబోదల్ చి రితిచి నముకుమ్ తెన్ దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదితి వరుమ్ నఙనెల్కయ్, పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె”
మెనయేసు సంగిలన్.
సొమాస్రుమ్ తిలొ ఉబెడొ ఎకిక్లొ దేముడుచి

రాజిమ్ చి రిసొయేసుక పుసితికయ్
(మతత్ 19:16-30;మారుక్ 10:17-31)

18 యూదుల్ చొ అదికారి ఎకిక్లొ యేసుతె జా కెర,
“చెంగిల్ తిలొ గురుబాబు, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె ఆఁవ్
కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట అంక దొరుక్ జంక మెలె, ఆఁవ్
కిచొచ్ కామ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన పుసిలన్. 19పుసితికయ్
యేసు, “ ‘చెంగిల్ తిలొసొ’ మెన అంక కిచొచ్క సంగిలది?
చెంగిలొసొ దేముడు ఎకిక్లొయి, గని అనెన్ కో కి చెంగిలొస
నెంజితి. 20జో దిల ఆగన్ల్ మెలె తుయిజానిస్.
లంజెకమొ కెరుక జయెనాయ్,
నరు అతయ్ కెరుక జయెనాయ్,
చోరుక జయెనాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగుక జయెనాయ్,
అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితె తంక అసెస్.
దసచయ్” మెన జోక యేసు సంగిలన్. 21 సంగితికయ్
జోమానుస్, “బాల తతె తెంతొ ఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్ రితి ఆఁవ్
నిదానుమ్ కెర దెకన్ తసి”మెన జబాబ్ దిలన్. 22జాకోడు
సూన కెరయేసు,జోక, “అపెప్క తుక ఎకిక్ పిటట్ అసెస్. తుచి
ఆసిత్ ఎతిక్ తుయి విక కెర, జా వికిలి డబుబ్ల్ బీద సుదల్ క
దేసు, దసిస్ కెరెల్గిన పరలోకుమ్ తెతుక ఆసిత్ కలుగు జెయెదె.
అనెన్ అంచి తెన్ బెద అంచి పటిట్ జె!” మెన సంగిలన్.

23 గని ఈంజ కోడు సూన కెర, జోక ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్
తిలిచి రిసొజోమానుస్ ఒగగ్ర్ విసారుమ్ జలొ.

24 తెదొడి, జో మానుస్ దసిస్ విసారుమ్ జలిసి దెక కెర
యేసు, “సొమాస్రుల్ దేముడుచి రాజిమ్ తె గెచుచ్క జలె,
కెదిద్ గే కసుట్ మ్ జలెకయ్ జయెదె. 25 కిచొచ్క మెలె, ఇస
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సొమాస్రుల్ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి కంట, సూజిబొరొ
వాట్ ఒంటె గెచుచ్క సులుల్ !” మెన సంగిలన్.

26 జలె, జా కోడు సూనల్స “దసిస్ జలె, కో ‡రచిచ్ంచుప
జంక జయెదె?” మెన బమమ్ జల. 27 గనియేసు, “మానుస్
కెరక్ నెతిత్రిల్సి కి, దేముడు జరుగ్ కెరుక తెరె”మెలన్.

28 తెదొడి యేసుచ బారజిన్ బారికుల్ తె తిలొ పేతురు
మెలొ సిసుస్డు “ఈందె, అమ్ చ గెరల్ ఎతిక్ ముల దా
ఆమ్ తుచి పటిట్ బులితసుమ్” మెలన్. 29 యేసు
జేఁవ్ బారికుల్ క, నిజుమి, అనెన్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
కచితుమ్ మెంతసి మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ చి కామ్ కెరి
రిసొ గేరు జలెకు, తేరిస్క జలెకు, అనొన్బావొక జలెకు,
అయయ్స్అబొబ్స్ క జలెకు, బోదల్ క జలెకు కో ముల తవుల
గే, 30 అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజ కాలుమ్ తె కి జోక
దసచ అనెన్ ఒగగ్ర్ వంతుల్ రితి దొరుక్ జయెదె, అనెన్, జెతి
కాలుమ్ తె, కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్ తె జితివాటజోక
దొరుక్ జయెదె.

జో మొరుక తిలిస్ చి రిసొ యేసు అనెన్క్ సుటుట్
సంగిలిసి

31 తెదొడి జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తె గెతె తిలి వటెట్ యేసు
జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క పకక్ కడన ఇసి మెలన్. “ఈందె,
అమ్ యెరూసలేమ్ తె గెతసుమ్, చి ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస
రెగిడిల్సి ఎతిక్ కచితుమ్ పూరి జరుగ్ జయెదె. 32 కిచొచ్క
మెలె, యూదుల్ నెంజిలసచి అతిత్ అంక సొరప్ కెర దెవుల,
చిఅంకకొంకడుల,అంచిమరియాదకడుల,చిఅంకతుంక
దెవుల. 33 అంక కొరడ్ల్ తెన్ పెటుల, చి అంక మారుల,
తిరత్ కఅనెన్జీవ్జాఉటిట్ందె”మెలన్. 34గనిఇనెన్చి కిచొచ్
అరుద్ మ్ కి కెరంతి నాయ్. జాఅరుద్ మ్ లుంకిల్ రితి తిలి, చి
జో కిచొచ్చి రిసొ సంగిలొ గే నేనల్.

గుడిడ్ జలొమానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 20:29-34;మారుక్ 10:46-52)

35 యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన యేసు వటెట్ గెతె తా
యెరికో పటున్మ్ క పాసి అయ్ లి పొది, గుడిడ్ జలొ మానుస్
ఎకిక్లొ వాట్ సొడి వెస తా, బిచిచ్మ్ నఙితె తిలొ.
36ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్జావాట్ గెతె తిలిస్ చిఅవాడ్ సూన
కెర, “కిచొచ్క ఒగగ్ర్ జనాబ్ ఈంజ వాట్ గెతతి?” మెన
పుసిలన్. 37 పుసిలె, జేఁవ్ “నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు
ఈంజవాట్గెతయ్”మెనజోకసంగిల, 38చిసూన,జో “ఓ
యేసుపబు, దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ, అంచ చెంగిల్
కెరు!” మెన కేక్ గలన్.

39 తెదొడి పురెతొ ఇండితె తిలస సగుమ్ జిన్ జో గుడిడ్
మానుస్క “తుకెల్తా”మెనగోల కెరల్, గనిజోఅనెన్, “దావీదు
రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ తిఁయ చెంగిల్ కెరు!” మెన అగెగ్చి కంట గటిట్ఙ
కేకుల్గలొ. 40ఇసిజతికయ్,యేసుటీఁవ కెర, “జోకఇతత్ల్
కడ ఆన”మెనఆడ దిలన్, చిజోకజోచితె కడ ఆనల్స పాసి
జెతికయ్, 41 “ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ కెరుక మెన తుయి కోర్ ప
జతసి?” మెనపుసితికయ్,జోగుడిడ్ మానుస్, “పబు,ఆఁవ్
దెకిత్ రితి కెరు” మెలన్. 42యేసు జోక, “ఈందె తుచ
అంకివొ డీసుత్ . అంచి ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ
తుయి §చెంగిల్జా అసిస్సి”మెన సంగితికయ్, 43బేగి జో
మానుస్చ అంకివొ డీసిల చి, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ
యేసుచి పటిట్ గెలన్. అనెన్, పెజల్ ఈంజ ఎతిక్ దెక తా,
జేఁవ్ కి దేముడుచి గవురుమ్ సంగిల.

19
జకక్యయ్మెలొ సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ

1 జలె, యేసు యెరికో పటున్మ్ పెస జా పటున్మ్ వాట్
గెచచ్ములిత్ పొది, 2ఒతత్ జకక్యయ్మెలొమానుస్ తిలన్. జో
సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ చొ అదికారి, చిజో ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్
తిలొ. 3 జలె, ‘యేసు కీసొచొగె దెకిన్ దె’ మెన ఇసుట్ మ్
జలన్, గని జో పాటిట్ మానుస్, చియేసుచి సుటుట్ నంత బెరల్
జనాబ్ అడుడ్ జా అసిత్. 4 జాకయ్ జో కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె,
యేసు జా వాట్ గెచెచ్దె, చి జో పురెతొ నిగ గెచచ్, ఏక్ బొడడ్
రూక్ తె వెగిలన్.

5 జలె, యేసు ఒతత్ పాఁవ కెర, ఉపిప్రి రూక్ తె దెక,
“జకక్యయ్, బే బేగి ఉతు. ఆజి ఆఁవ్ తుచి గెరి తంక
అసెస్” మెలన్. 6 దసిస్ మెంతికయ్, జకక్యయ్ బమమ్ తెన్
జా రూక్ తె తెంతొ ఉత జా, సరద్ తెన్ యేసుక గెరి కడన,
మరియాద ఎతిక్ కెరల్న్. 7 ఇసి జరుగ్ జలిసి దెక కెర పెజల్
ఎతిక్ కుసుమ్ కసుమ్లటట్బల్. “పాపుమ్సుదొచిగెరిజోగోత్
గెచుచ్క కిచొచ్క?” మెల.

8 జలె, యేసు ఒతత్ తిలి పొది, జకక్యయ్ పురె జా
టీఁవ పబుక కిచొచ్ కోడు సంగిలన్ మెలె, “ఈందె, పబు,
అంచి ఆసిత్తెచి ఏక్ వంతు బీద సుదల్ క దా గెలిందె.
అనెన్, డబుబ్ల్ క ఆఁవ్ కకక్ మోసిమ్ కెర తిలె, జోవయింక
ఆఁవ్ మోసిమ్ కెర నఙిలి కంట అనెన్ అనెన్ చెతత్ర్ వాటల్
జోవయింక అనెన్ దెయిందె” మెన ఒపప్నల్న్. 9 దసిస్
జతికయ్, యేసు జోక, “దేముడు పాపల్ చెమించుప
కెరి రచచ్న ఆజి ఈంజ గెరి పాఁవ అసెస్. పాపుమ్
ఇండితె తిలె కి ఈంజొ కి *అబాహామ్ చి సెకుమ్ చొ, గెద.
10మెలె, ఆతమ్క నెస గెలసకయ్ చజన జోవయించ పాపల్

‡ 18:26 18:26మెలె,పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక,చిఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుక. § 18:42 18:42 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప
జా అసిస్సి’. * 19:9 19:9యూదుల్ క అబాహామ్ముకిక్మ్ చొపూరుగ్ మ్ చొజాతిలొ.
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తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరుక మెనయ్ ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొఈంజలోకుమ్ తె అయ్ లయ్”.
బఙర్ చ కాసుల్ చిటాలి
(మతత్ 25:14-30)

11 యేసు సంగిలి కోడు పెజల్ సూన్ తె తిలి పొది,
యెరూసలేమ్ క పాసి జెతె తిల, చి పెజల్ జేఁవ్ చి పెటిట్ కిచొచ్
మెన ఉచరె తిల మెలె, “యేసు అమ్ చి యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె పాఁవిలె, దేముడుచి రాజిమ్ ఎదారుద్ మ్ ఏలుప
కెరుక మొదొల్ జయెదె.” మెన ఉచరె తిల. 12జాకయ్
యేసు జోవయింక ఏక్ టాలి సంగిలన్. “వెలొల్ మానుస్
ఎకిక్లొ తిలొ. ఈంజ దేసిమ్ క రానొ జంక మెన, రానల్ క
టీఁవడొత్సొ తిలి దూరి దేసిమిఉటట్ గెచచ్ జెంక మెన,ఈంజొ
బార్ జలొ. 13 గని, నే గెతె అగెగ్, జోచ దెసుస్జిన్ గొతిత్
సుదల్ క బుకారా కెర, జోవయింక ఎకెక్కొల్ క ఎకెక్క్ †బఙర్ చ
కాసుల్దాకెర, ‘ఆఁవ్జెతెఎదకఇనెన్తెన్బియాయ్రి కెరెతా’
మెలన్. 14 గని జోవయించ పెజల్ జోక ఒగగ్ర్ విరోదుమ్
జా అసిత్, చి ‘ఈంజొమానుస్ అమ్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరుక
మెలె,అమ్ కఎదగ్రె ఇసుట్ మ్నాయ్’,మెనజోమానుస్చిపటిట్
కబుర్ తెదయ్ లన్.

15 “గని, జో మానుస్ రానొ జా బుల అయ్ లన్, చి జో
డబుబ్ల్ దా తిల గొతిత్ సుదల్ బియాయ్రి కెర కెదిద్ లాబుమ్
కెర అసిత్ సూనుక మెన జేఁవ్ క బుకారల్న్. 16తొలితొచొ జా
కెర, రానొచి పురెతొ టీఁవిలన్ అనెన్, ‘బాబు, తుయి దిలి
బఙార్కాసుకఅనెన్ దెసుస్ బఙార్కాసుల్లాబుమ్దొరుక్జా
అసెస్’ మెలన్, చి 17 ‘బొలొల్ య్ కెరల్ది, తుయి చెంగిలొ గొతిత్
సుదొ. ‡ఇదిలిసి కామ్ దెతికయ్ తుయి నిదానుమ్ కెరల్ది,
చి తుయి దెసుస్ పటన్ల్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరుక మెన తుక
ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెతసి’ మెన రానొ సంగిలన్. 18 తెదొడి
అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొ అయ్ లొ, అనెన్, ‘బాబు, తుయి దిలి
బఙార్ కాసుక అనెన్ పాఁచ్ బఙార్ కాసుల్ లాబుమ్ దొరుక్
జా అసెస్’ మెలన్, చి 19 ‘బొలొల్ య్ కెరల్ది, తుయి చెంగిలొ
గొతిత్ సుదొ,పాఁచ్ పటన్ల్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరుక మెన తుక
ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెతసి’మెనరానొ సంగిలన్.

20 “తెదొడి అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొ అయ్ లొ అనెన్, ‘బాబు,
ఉంద, తుచి బఙార్ కాసు. ఇనెన్క మూటొ బంద తిఁయ
దిలయ్’. 21 కిచొచ్క మెలె, తుయ్ ‘కనాక్రుమ్ నెంజిలొసొ’
మెన బిలయ్. తుయి కామ్ నే కెరిల్సి నఙన్ తసి, తుయి నే
ఉంపిలిసి లాయితసి మెలన్. 22 జలె, జోక జో రానొ కిచొచ్
జబాబ్దిలన్మెలె, ‘తుయిగరొచ్ గొతిత్ సుదొ! తుయిసొంత
సంగిలిసి తుకయ్ నేరిమ్ వయడత్య్. అంక కనాక్రుమ్

నెంజిలొసొ, సొంత కామ్ నే కెరిల్సి నఙితొసొ, సొంత నే
ఉంపిలిసిలాయితొసొ’మెనతుయిజానిస్. 23జలె, ‘అంచి
డబుబ్ల్ కిచొచ్క సావుకర్ తె జవుస్ తిసి నాయ్? సావుకర్ తె
జవుస్ తితది జలె, ఆఁవ్ బుల అయ్ లి పొది సరద్ తెన్ వడిడ్
నఙన్ తయ్’ మెన జో గరొచ్ గొతిత్ సుదొక సంగ కెర, 24పాసి
టీఁవ తిలమానుస్ల్ క, జా బఙార్ కాసు జోతె నఙన, దెసుస్
బఙార్ కాసుల్ తిలొ జో అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక దాస, మెలన్.
25జో దసిస్ మెంతికయ్, జేఁవ్ తిల గొతిత్ సుదల్ గోస జా,
గని బాబు, జోక దెసుస్ బఙార్ కాసుల్ అసిత్! జోక అనెన్
కాసుల్ కిచొచ్క దెంక! మెల. 26గనిజోరానొ కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె, ‘తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసిమెలె, §కకక్ తిలె,జోక అనెన్
దెంక జయెదె. కకక్ నెంజిలె, జోక తిలిసి కి జోతె తెంతొ
అనెన్ కడ గెలుక జయెదె. 27 జలె, అంక అమ్ చి ఉపిప్రి
జో ఏలుప కెరుక మెలె, అమ్ క ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్ నాయ్’ మెల
అంచ విరోదుమ్ సుదల్ క కిచొచ్ కెరుక? జోక ఇనెన్ కడ ఆన,
చిఅంచిమొకెమ్ కండ గెలమెనరానొసంగిలన్”మెనయేసు
*టాలి సంగిలన్.
యేసు గాడెద్ పిలల్తె వెగ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క

అయ్ లిసి
(మతత్ 21:1-11;మారుక్ 11:1-11;యోహా 12:12-

19)
28యేసు ఈంజ టాలి సంగ కేడవ కెర, యెరూసలేమ్ తె

గెచుచ్క మెన జోచ సిసుస్ల్ చి పురె గెలన్. 29 జలె, బేతప్గే
చి బేతనియమెల గఁవొవ్క పాసిచి †ఒలీవ మెంతి మెటట్య్
పాఁవిలిపొది,యేసుజోచసిసుస్ల్ తెదొగులకపాసిబుకారా
కెర, 30 “తుమ్ చి మొకెమ్ తిలి గఁవివ్ తుమ్ పెస, చి గఁవివ్
పెసిలదుమెలె,బందతిలిఏక్గాడెద్ పిలల్ బేగితుమ్ క డీసెదె.
జాచి ఉపిప్రి అపెప్ ఎద కో కి వెగుక నేతయ్. జాక యిప
కెర ఉదడ ఆన. 31 అనెన్, ‘కిచొచ్క యిపితసు?’ మెన
తుమ్ కకోజవుస్పుసిలె,తుమ్కిచొచ్మెనమెలె, ‘ఇనెన్తెన్
పబుక కామ్అసెస్’ ”మెనసంగ,మెనయేసు జేఁవ్ దొగుల
సిసుస్ల్ క సంగ జా గఁవివ్ తెదయ్ లన్.

32 జలె, జో తెదయ్ ల దొగుల గెచచ్ కెర, యేసు సంగిల్
రితి జలి మెన దెకిల. 33 జేఁవ్ జా గాడెద్ పిలల్క యిపుక
దెరికయ్, “గాడెద్ పిలల్క కిచొచ్క యిపితసు?” మెన జేఁవ్ చ
సావుకరుల్ పుసిల. 34పుసితికయ్, “ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్
అసెస్”మెల.

35జలె,జేఁవ్సిసుస్ల్జాగాడెద్ పిలల్కయేసుతెఉదడఆన
కెర, జోవయించ దుపప్టుల్ గాడెద్చి ఉపిప్రి గల దా, యేసుక

† 19:13 19:13 ఏక్ బఙార్ కాసుచి విలువ కెదిద్ మెలె, పుంజెక్ పొదుల్ చి కూలి డబుబ్ల్ చి ఎదిలి. ‡ 19:17 19:17 లూకా 16:10 దెక. § 19:26
19:26మతత్యి 25:29 దెక. ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె ‘ఇదిల్ జవుస్ బుదిద్ తిలొసొక అనెన్ బుదిద్ సికడుక జయెదె, గని బుదిద్ నెంజిలొసొతెతెంతొజో సిక తిలిస్
కి కడ గెలుక జయెదె’. * 19:27 19:27ఈంజ టాలితె రానొ కో మెలె, యేసు. జోవయించ విరోదుమ్ సుదల్ కో మెలె, యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్. గొతిత్
సుదల్ మెలె,జోక నంపజలస. డబుబ్ల్ వాడిక కెరిస్ మెలె,జో దిలి కామ్. డబుబ్ల్ మెలె,జో దిల సెకివొ. † 19:29 19:29 ‘ఒలీవమెటట్ ’మెన కిచొచ్క నావ్
తిఁయ అసిత్ మెలె, ఒతత్ ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ తిల. ‡ 19:36 19:36మతత్యి 21:8, చిమారుక్ 11:8 దెక.
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వెగడల్, 36అనెన్,యెరూసలేమ్ తెజో గెతె తతికయ్,జో గెతి
వటెట్ ‡జనాబ్ జోవయించపాలల్ అంతిరల్. 37అనెన్,యేసు
జా ఒలీవ మెటట్చి కొనస్ జీన యెరూసలేమ్ పటున్మ్ పకక్
ఉత పాసి పాఁవిలి పొది, జోక నంపజల పెజల్ ఎతిక్జిన్
సరద్సంతోసుమ్ జా గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, 38 “దేముడుచి
నావ్ తెన్ జెతొ రానొక జొఒర, జొఒర! పరలోకుమ్ తె
సేంతుమ్, చి ఎతిక్చి ఉపిప్ర్ టాన్ తె తిలొసొక జొఒర!”
మెన కేకుల్ గల,యేసుచిఅతిత్ కెరల్ జేఁవ్ దెకిల కమొచిరిసొ
దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల.

39 తెదొడి జేఁవ్ జనాబ్ తె బెద తిల సగుమ్ జిన్
పరిసయుయ్ల్ యేసుక “గురుబాబు, తుచ సిసుస్ల్ తుకెల్
తతి రితిసంగు”మెలె, 40గనియేసుజేఁవ్ క కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఈంజేఁవ్ తుకెల్
తతత్ జలె,ఈంజేఁవ్ పతల్ కేక్ గలుల”మెలన్.

యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క జెంక తిల అలల్ర్ చి రిసొ
యేసు ఏడిల్సి

41యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క అనెన్ పాసి జా జాక
దెక కెర, జాచి రిసొ ఏడల్న్. 42 కిచొచ్ మెన ఏడల్న్ మెలె,
“ఓయెరూసలేమ్,దేముడుతెన్ కీసిసేంతుమ్జంకతుయి
ఆజి జాన్ తతి జలె, చెంగిల్ తతిత్! గని నాయ్, అపెప్
జా అరుద్ మ్ ఎతిక్ తుమ్ క లుంకిల్ రితి అసెస్. 43 ఓ
యెరూసలేమ్ పటున్మ్, తుయి ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడిత్ ఏక్
కాలుమ్ జెతయ్. జేఁవ్ దీసల్ క తుక కిచొచ్ జయెదె మెలె,
తుచ విరోదుమ్ సుదల్ తుచి సుటుట్ నంత మతిత్ డిబబ్ల్
వెగడ, తుచి సుటుట్ నంత బెర జా, ఎతిక్ పకక్ల్ తెంతొ పెల
జెవుల. 44 తుచ కోటల్, తుచ గెరల్ పూరి సేడవ గెల
కెర, తుచి తెడి తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్ మారుల,
చి తుచితె పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి పతుత్ రు తతి రితి ములితి
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడు తుక రచిచ్ంచుప కెరి
వాటు ఆఁవ్ దెకయ్ లయ్, గని చినుస్ నాయ్”మెనయేసు
§యెరూసలేమ్ చి రిసొ ఏడ గెలన్.
వెలెల్లమానుస్ల్యేసుకమారుక మెన రకితె తిలిసి
(మతత్ 21:12-17; మారుక్ 11:15-19; యోహా

2:13-22)
45 యేసు పటున్మ్ తె పాఁవ కెర, దేముడుచి గుడితె

పెస కెర, ఒతత్ *సామన్ వికితసక ఉదడ గెలుక దెర,
46 జోవయింక, “ ‘అంచి గేరు పారద్న కెరి గేరు, జా దసేస్
తవుస్’ మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్, గని తూమ్

చోరుల్ జితొ రితొ గేరు జతి రితిజాకమారుస్ప కెర అసుస్స్.”
మెన సంగిలన్.

47 జలె, జా దొరతి యేసు రోజుక దేముడుచి గుడితె
బోదనకెరెతిలన్,అనెన్వెలెల్లపూజరుల్ ,మోసేతెన్దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక
మారుక వాట్ చజితె తిల, గని 48పెజల్ ఎతిక్ రోజుక జెతె
తాజోవయించకొడొఒగగ్ర్ సరద్ తెన్ సూన్ తెతిల,చినెతిరల్.

20
వెలెల్ల సుదల్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 21:23-27;మారుక్ 11:27-33)

1 తెదొడి ఏక్ దీసి, యేసు దేముడుచి గుడితె పెజల్ క
బోదన కెరె తా సుబుమ్ కబుర్ సంగితె తతికయ్, వెలెల్ల
పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి అనెన్
సగుమ్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోతె జాఁ కెర, 2 “తుయి కెర
కమొ కెరుక, తుయి బోదన కెరుక, తుక కిచొచ్ అదికారుమ్
అసెస్? కొనొస్ తుక అదికారుమ్ దిలన్?” మెన జోక గోల
కెరల్. 3యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఆఁవ్
కి తుమ్ కయ్ ఏక్ కోడు పుసిందె. జలె, అంక తుమ్ సంగ.
4యోహానుబాపిత్సుమ్దెతెతిలిస్ చిఅదికారుమ్కేనెతెంతొ
చి? పరలోకుమ్ తెంతొ చి గే, మానుస్ తెంతొ చి గే, తుమ్
సంగ”మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు పుసిలన్.

5దసిస్పుసితికయ్,జేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్ కీసిజలమెలె,
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్ తెన్ లటట్బన, ఇసి మెంతె తిల,
“పరలోకుమ్ తెంతొ చిమెన అమ్ సంగిలెగిన, ‘దసిస్ జలె,
తుమ్ కిచొచ్క జోక నంప కెరుస్ నాయ్?’ మెనఈంజొఅమ్ క
సంగెదె. 6 గని, ‘మానుస్ తెంతొ చి’ మెన సంగిలె, జనాబ్
అమ్ క పతల్ తెన్ పెట మారుల. యోహానుక ‘అమ్ చొ
దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ కచితుమ్ తిలొ’ మెన జేఁవ్
జనాబ్ క నముకుమ్.” 7 జాకయ్ జేఁవ్ యేసుక కిచొచ్
జబాబ్ దిలిమెలె, “జాఅదికారుమ్ కేనె తెంతొ గే నేనుమ్”
మెల. 8జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసుజోవయింక, “దసిస్
జలె, కేన్ అదికారుమ్ క ఆఁవ్ అంచ కమొ కెరసి గే, ఆఁవ్
తుమ్ క సంగి నాయ్”మెన సంగ జేఁవ్ క ముదొద్ కెరల్న్.
దాచ తోటచొ ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క మారిల్స్ చి టాలి

యేసు సంగిలిసి
(మతత్ 21:33-46;మారుక్ 12:1-12)

9తెదొడియేసు పెజల్ కఈంజ ఏక్ *టాలిసంగుక దెరల్న్.
“ఏక్మానుస్దాచతోటరోవడ కెర, రకితసక నిసాన,జేఁవ్ క

§ 19:44 19:44యేసు జెరమ్ ముపప్య్తినిన్ వెరుస్ల్ కమొరఅనెన్ జిలన్, చియేసు జెరమ్ డబబ్య్వెరుస్ల్ క రోమ్దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్యెరూసలేమ్

పటున్మ్ క, దేముడుచి గుడిక పాడ్ కెరల్. జా పటున్మ్ దసిస్ జా జా పటున్మ్ చ మానుస్ల్ జా సిచచ్ జవుల మెంతి గురుక యేసు ఇసి సంగిలన్. * 19:45
19:45మతత్యి 21:12-13, చిమారుక్ 11:15-17 చియోహాను 12:12-19 దెక. * 20:9 20:9 ఈంజ టాలితె, ‘గుతత్ నఙ తోట రకితస’ కొనస్ మెలె,
ముకిక్మ్ కయూదుల్ క ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు దెకయ్ లివాట్సికడత్ వెలెల్లమానుస్ల్,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్,పూజరుల్ .
‘ఎజొమాని’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు. ‘ఎజొమాని తెదయ్ ల గొతిత్ సుదల్’ మెలె, జోవయించ కబురుల్ సంగిలస. ‘ఎజొమానిచొ పుతుత్ సి’ మెలె,
యేసు. ‘దాచతోట’మెలె,యూదుల్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి బకి కెర అనెన్మానుస్ల్.
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జాతోటగుతత్ దా, ఇదిల్ఒగగ్ర్ దీసల్ వేర దేసిమిగెచచ్ తంక
మెన,ఉటట్ గెలన్. 10జలె,పంటొపికిలిపొది, ‘సమయుమ్
జా అయ్ లి’ మెన, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసతె జా తోటచి పంటొ
ఏక్ వాట నఙ ఆన్ తి రిసొ, గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొక ఎజొమాని
తెదయ్ లన్. గని జో గొతిత్ సుదొ ఒతత్ పాఁవితికయ్, గుతత్
నఙిల జేఁవ్ రకితమానుస్ల్ జోక పెట గెల కెర, కిచొచ్ నే దెతె
ఉదడొల్ .

11 “ఒతత్ తెంతొ, అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక జో ఎజొమాని
తెదయ్ లన్, గని జేఁవ్ రకితస జోక కి పెట కెర జోచి
మరియాద కడ, జోక కి కిచొచ్ నే దెతె ఉదడ గెల. 12 ఒతత్
తెంతొఅనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక ఎజొమానితెదయ్ లన్చి, ఇనెన్క
కి బలే అలల్ర్ కెర గంటివొ గాయిమ్ లు కెర దా ఉదడ గెల.

13 “తెదొడిజాదాచతోటచొ ఎజొమాని, ‘ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్
జయెదె? నాయ్, గెద, ఇసి కెరిందె. అంచొ పేమ తిలొ
పుతుత్ క తెదయిందె. జోకయ్ మరియాద దెకుల, కిచొచ్గె’
మెన ఆకర్ క జోకయ్ తెదయ్ లన్. 14 జేఁవ్ తోట గుతత్
నఙిలసజోక దెక కెర, ‘ఇనెన్కయ్అబొబ్స్ చిదనుమ్ కలుగు
జయెదె. అలెల్, ఇనెన్క మారుమ, చి ఇనెన్క కలుగు జతి
వాట అమ్ కయ్ దొరుక్ జయెదె’ మెన జోవయింక జెఁవివ్
లటట్బన, 15జో ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క దెర కెర, జోక తోట
తెంతొ పెలవ న కెర, †బయిలె మార గెల. జలె, జేఁవ్
ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ కదసిస్ కెరిల్ రిసొ,జాతోటచొఎజొమాని
జోవయింక కిచొచ్ కెరెదె? 16 కిచొచ్ కెరెదెమెలె,జాఁ కెర, జేఁవ్
గుతత్ నఙిలసక మొరవ కెర, జా తోట వేరమానుస్ల్ క గుతత్
దెయెదె”మెనయేసుసంగిలన్. పెజల్జాకసూనకెర,దసిస్
కెఁయఁక జరుగ్ జంక జయె నాయ్! మెల. 17 గని యేసు
జోవయించి పకక్ పసుల దెక, “జలె, దేముడు దేముడుచ
కొడొతె రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడు సంగిందె, జాచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ గే
తుమ్ ఉచర.
‘కామ్ క నెంజె’మెన గేరు బందిలస జా
ఏక్ పతుత్ రు పిటట్వుక మెన ఉచరెల్ కి,
జయియ్ పతుత్ రు గేరుక బోడిపతుత్ ర్ జలన్.
మెన రెగిడిల్ కోడు. 18ఈంజొ పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి కో సేడుల
గే, జేఁవ్ బదద్ల్ జా గెచుచ్ల, గని కచి ఉపిప్రి ఈంజొ పతుత్ ర్
సేడెదె గే,జోక బీడవ గెలెదె.” మెనయేసు‡ సంగిలన్.

19 పంటొ నఙుక గెలసక మారల్ సంగిలస మెన అమ్ చి
రిసొ యేసు సంగితయ్ మెన మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స చి వెలెల్ల పూజరుల్ చినన కోపుమ్ జా, జోక

జయియ్ గడియయ్ దెరుక ఉచరల్, గని ‘పెజల్ కోపుమ్ జా
అలల్ర్ కెరుల’మెన,జోవయింక బియ్ కెర, తుకెల్ తిల.
సిసుత్ డబుబ్ల్ దెతిస్ చి రిసొయేసుక పరిచచ్ కెరయ్ లిసి
(మతత్ 22:15-22;మారుక్ 12:13-17)

20 జలె, ‘వాట్ అయ్ లె యేసుక దెరుమ్ దె’ మెనమోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి వెలెల్ల పూజరుల్ దెకితె
తిల చి, సగుమ్ జిన్ క లంచుమ్ దా కెర, “తుమ్ సతిత్మ్ క
పుసిల్ రితి డీస” మెన, జేఁవ్ మానుస్ల్ యేసుక ఏక్
కోడు పుసితి రితి తెదయ్ ల. జోవయించి ఉదెద్సుమ్ కిచొచ్
మెలె, ‘యేసు కిచొచ్ జవుస్ తపుప్ సంగిలె, జోక దెర, రోమ్
దేసిమ్ చొ అదికారితె సొరప్ కెర దెంక జయెదె చి, యేసుచి
రిసొ సూన, సిచచ్ దెయెదె’మెన కోర్ ప జతతి.

21 జలె, జేఁవ్ మానుస్ల్ యేసుతె జా కెర, “గురుబాబు,
తుయి సతిత్మ్ లటట్బ, సతిత్మ్ బోదన కెరసి మెన. తుయి
మొకమాటుమ్నే దెకితె, వెలెల్లమానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరుల గే
నే బితె, దేముడు దెకయ్ లివాట్ చి రిసొసతిత్మ్ తెన్బోదన
కెరసి మెనజానుమ్”మెనపులయ్ తి రితి సంగ, 22అనెన్,
“రోమ్దేసిమ్ చిపబుతుమ్ చొ సర్రానొకఅమ్సిసుత్ దెంక
నాయిమ్ గేనాయ్ గె?” మెనపుసిల.

23 గని యేసు జోవయించి §ఉచరనల్, జోవయించి
ఉపమెనుస్ చిన కెర, 24 “ఏక్ వెండి *కాసు అంక దెకవ”
మెలన్, చి జేఁవ్ ఆన దెకయ్ తికయ్, “ఇనెన్తె కచి బొమమ్
కడ అసిత్? కచి నావ్ డీసత్య్?” మెన పుసిలన్ చి, “ సర్
రానొచి”మెనజనాబ్సంగిల. 25యేసుజోవయింక, “దసిస్
జలె, సర్ క దెతిసి సర్ క, దేముడుక దెతిసి దేముడుకయ్
తుమ్దాస.” మెన,జోవయింకజబాబ్దిలన్. 26దసిస్,జో
సంగిలిస్ తెతపుప్నాయ్చి, పెజల్ చిమొకెమ్జో కిచొచ్ తపుప్
సంగితిస్ చి రుజుజ్ దెకవుక నెతిరల్, చి దెరుక నెతిరల్. గని జో
దిలి జబాబ్ చి తెలివ్క ఆచారిమ్జా, తుకెల్ జల.
సదూద్ కయుయ్లు మెల పండితుల్ యేసుచి తెలివి

పరిచచ్ కెరుక
(మతత్ 22:23-33;మారుక్ 12:18-27)

27 పడొత్ , ‘మొర గెలెగిన అనెన్ జీవ్ జంక నెంజె,
అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్క నెంజె’ మెన పెజల్ క
సికయ్ త సదూద్ కయుయ్లు సగుమ్ జిన్ యేసుతె జాఁ కెర,
28 “గురుబాబు, ఈందె, ‘ఎకిక్లొచొ అనొన్సి పెండిల్ జా
బోదల్ నెంతె మొర గెలెగిన, జో బావొసి అనొన్స్ చి తేరిస్క

† 20:15 20:15యేసుక కి పడొత్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ బయిలె కడన మారల్; సిలువతె. లూకా 23:26-33. ‡ 20:18 20:18 ఈంజ టాలితె
‘దేముడుచి గుడి’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్, యేసుక నంపజా జోవయింక నిదానుమ్ జలసమొతుత్ మ్ జిన్. బోడిపతుత్ ర్ మెలె, యేసు.
‘బోడిపతుత్ ర్ నెసిలస’మెలె,ముకిక్మ్ కయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్. ‘పతుత్ రు జోవయించిఉపిప్రి సేడ బీడయ్ తిసి’మెలె, జేఁవ్పూరి నంపనెంజిలిస్ నెసిలిసిచి

సిచచ్. § 20:23 20:23జోవయించి కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, ‘అమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క సిసుత్ దెంక నెంజె’మెన ఏక్ వేల జో సంగిలె,
జాపబుతుమ్ చిమొకెమ్జోవయింక నేరిమ్వయడసిచచ్ కెరవుక జయెదె. గని ‘జాసిసుత్ దెంక చెంగిల్’మెనజోసంగిలెమాములుమ్పెజల్కోపుమ్జవుల. మెలె,
జా వేర దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క సిసుత్ దెంక ఆగన్ తిలె కి, జేఁవ్యూదుల్ నెసితి. * 20:24 20:24యెరూసలేమ్ తె దొనిన్ రగల్ కాసుల్ తవుల. ఏక్ రగుమ్
దేముడుచి గుడితె దెతిసి, ఏక్ రగుమ్ పబుతుమ్ క దెతిసి,మాములుమ్ బియాయ్రక్ వాడిక కెరిసి.



లూకా 20:29 118 లూకా 21:4

ఆనన, అనొన్స్ చి నావ్ తెన్ బోదల్ పాయిక అసెస్’ మెన,
మోసే పూరుగ్ మ్ చొ అమ్ యూదుల్ చి రిసొ రెగడ్ అసెస్.
29 జలె, సతుత్ జిన్ బావుడుల్ తిల. జోవయింతె తొలుస్ర్
తెరిన్ ఆనన, బోదల్ నెంతె మొర గెలన్. 30జో మానుస్చి
పటిట్ జెరిమ్లొసొ కి జాక ఆనన, బోదల్ నెంతె మొర గెలన్.
31 జోచి పటిట్చొ, జోచి పటిట్చొ, దసిస్ వరస్ తెన్ సతుత్ జిన్
మొతుత్ మ్ జా తెన్ పెండిల్ జా సంతానుమ్ నెంతెమొర గెల.
32 ఆకర్ క జా తేర్ బోద కి మొర గెలి. 33జాకయ్, మొర
గెలస అనెన్ జీవ్ జతి పొదిక, జా తేర్ బోద జోవయింతె కకక్
తేరిస్ జా తయెదె? జేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్ తెన్ జా తెన్ పెండిల్
జల, గెద”మెనయేసుక పుసిల.

34 ఇసి జతికయ్, యేసు జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ క,
“ఈంజయ్ కాలుమ్ చ మానుస్ల్ పెండిల్ జా పుతత్రుస్ల్ క
పెండిల్వొ కెరతి, 35 గని ‘అనెన్ జీవ్ జా పరలోకుమ్ తె జా
కాలుమ్ క జితు’ మెన కకక్ దేముడు విలువ దెకెదె గే, ఒతత్
పెండిల్వొ నెంతె దసేస్ తవుల. 36 కిచొచ్క మెలె, ఒతత్ గెలె
దూతల్ కీసి మొరి నాయ్ గే, దసిస్, ఈంజేఁవ్ కి కెఁయఁక కి
అనెన్మొరి నాయ్. అనెన్, జేఁవ్మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలి
రిసొ, జేఁవ్ దేముడుచ పుతత్రుల్ జా అసిత్.

37 “జలె, ‘మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జవుల’ మెన
†రూకు తెడి జా ఆగి లగితె తిలిస్ చి రిసొ జో రెగిడిల్స్ తె
అమ్ చొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొ కి దెకయ్ తయ్. కేన్ కోడుతె
మెలె, దేముడుచి రిసొ ‘అబాహామ్ చొదేముడు, ఇసాస్కుచొ
దేముడు,చియాకోబుచొదేముడు’మెనఏక్ తెసంగితయ్,
గెద. 38 జలె జేఁవ్ మొరల్ పూరుగ్ ల్ క మోసేచి కాలుమ్ ఎద
కి జో దేముడు తా కామ్ క అయ్ లిస్ తెన్ జేఁవ్ అనెన్క్
లోకుమ్ తె గెచచ్ జివివ్ అసిత్ మెన రుజుజ్ జతయ్. రితిమొర
గెలసక నాయ్, గని జీవ్ తిలసకయ్ జో దేముడు తయెదె.
కో దేముడుచి రిసొ జిఁయ మొర అసిత్ గే, జోవయించి
రిసొ జితతి” మెన యేసు సంగిలన్. 39 జలె, మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కి ఒతత్ తిల. జేఁవ్, జలె,
పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదితస జవుల చి, మొరెల్ జీవ్ జంక
జయెదె, అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె మెన నంప
కెరతిచి రిసొ “గురుబాబు, తుయి చెంగిల్ జబాబ్ దిలది!”
మెనసంగిల. 40ఒతత్ తెంతొజోవయింతెఅనెన్ కో కియేసుక
కిచొచ్ పుసుక కి దయిరిమ్ జతినాయ్.

దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్
(మతత్ 22:41-46;మారుక్ 12:35-37)

41 తెదొడి యేసు జోవయింక ఇసి మెలన్. “ ‘దేముడు
తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ అమ్ చొ దావీదు

రానొచి సెకుమ్ తె జెరమ్ జోక పుతుత్ సి జయెదె’ మెన కీసి
సంగుక జతయ్?” మెన, అనెన్, 42-43 కీరనల్ తెదావీదు,
‡“తుచ విరోదుమ్ సుదల్ తయె సుఁదితి పొదొ జతి రితి

ఆఁవ్
కెరి ఎది ఎద
తుయిఅంచి ఉజెతొ పకక్య్ వెసతా
అంచి తెన్ ఏలుప కెరు,మెన
పబు అంచొ పబుక సంగిలన్
మెన రెగిడల్న్. 44 దసిస్, దావీదు రానొ కీసుత్ క ‘పబు’ మెన
సంగితయ్జలె,జోకీసుత్ కీసిజోక §పుతుత్ సి జయెదె? తుమ్
ఉచర”మెన ఒతత్ తిలసకయేసు సంగిలన్.

దేముడుచి కొడొ సికడత్సచి రిసొ పెజల్ క యేసు జాగర
సంగిలిసి

(మతత్ 23:1-36;మారుక్ 12:38-40; లూకా 11:37-
54)

45పెజల్ ఎతిక్ సూన్ తెతతికయ్,యేసుజోచ సిసుస్ల్ క
ఇసి మెలన్. 46 “దిగిల సూటిచ పాలల్ గలన బులిత
గవురుమ్ ఉచరంత అమ్ చ మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్సచి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా. జేఁవ్
సంతవీదులె టీఁవ మానుస్ల్ ఎతిక్ అమ్ క జొకరు మెన
కోర్ ప జతతి. సబ గెరలె ముకిక్మ్ చ టానుల్ తె, విందుల్ తె
ముకిక్మ్ చ టానుల్ తె వెసుక కోర్ ప జతతి. 47 జేఁవ్
మోసిమ్ లు కెర రండెల్మానుస్ల్ చ గెరల్ విక కతతి, అనెన్
ఉపమెనుస్క దిగిల పారద్నల్ కెరతి. దసిస్, జోవయించి
పాపుమ్ ఒగగ్రి, చి వెలిల్ సిచచ్ సేడుల” మెన యేసు
సంగిలన్.

21
బీద జలి రండెల్మానుస్ ఎకిల్ జాక కలుగు జలిసి ఎతిక్

దేముడుక దిలిసి
(మారుక్ 12:41-44)

1 దేముడుచి గుడితె డబుబ్ల్ దెతి కానుక పెటె ఏక్
తయెదె. దేముడుచి కామ్ క మెన మానుస్ల్ ఒతత్ డబుబ్ల్
గలుల. జలె, యేసు జా పకక్ అంకి గల, సొమాస్రుల్
జోవయించిడబుబ్ల్జాపెటెట్తె గలెత్ తిలిసిదెకిలన్. 2తెదొడి
ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్ మానుస్ జా డబుబ్ల్ దెతి కానుక
పెటెట్తె దొనిన్ ఇదుల రాగి కాసుల్ గలిలిసి యేసు దెకిలన్.
3జాదెక కెర,యేసు, “నిజుమితుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసి
మెలె, జేఁవ్ సొమాస్రుల్ ఎతిక్జిన్ మొతుత్ మ్ దిలిస్ చి కంట
ఈంజ ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్ మానుస్ ఒగగ్ర్ దా అసెస్.
4జోవయించి ఎదివాట్సొమాస్రుమ్తెంతొ సేంసిలిసి జేఁవ్

† 20:37 20:37 నిరగ్మకాండుమ్ 3:1-6. ‡ 20:42-43 20:42-43 కీరన 110:1. § 20:44 20:44 కీసి మెలె, యేసు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుచొపుతుత్ స్ జఁయిదేముడీ జతయ్, గనిమానుస్జాదావీదు రానొచిసెకుమ్ తెజెరమ్ జోవయింకపుతుత్ స్ రితొ జతయ్. సగుమ్ జిన్ పెజల్జాకోడు ఒపప్నల్;
మతత్యి 9:27, 21:9. ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెలిజోయేసు సంగనిల్ నావ్ తె కి జా అరుద్ మ్ ఇదిల్ లుంకిల్ రితి అసెస్.
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దాఅసిత్. ఇనెన్క,మాతుమ్, కిచొచ్ నెంజిలె కి, కలుగు జలిసి
ఎతిక్ దాఁయి గెల అసెస్”మెనయేసు సంగిలొ.

దేముడుచి గుడి పాడ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
5 దేముడుచి గుడి “చెంగిల్ పతల్ తెన్ కెదిద్ సూటి

తెయార్కెరఅసిత్, *కెదిద్ తమమ్సవసుత్ వల్ క సూటి కెరఅసిత్!”
మెన †సిసుస్ల్యేసుక దెకయ్ ల. 6యేసు, “తుమ్దెకితిసి
ఎతిక్ జలె, సగుమ్ దీసల్ గెలె కీసి జయెదె మెలె, అపెప్
పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి పతుత్ రు దొంతల్ తిలె కి, ఎకిక్ జలెకు నే
టీఁవితె గలి జతి ‡దీసి జెయెదె”మెన సంగిలన్.
ఉగుమ్మారుస్ప జతిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి

7 తెదొడి యేసుక, జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ “గురుబాబు,
తుయి సంగిలిసి కెఁయఁక జరుగ్ జయెదె? ఈంజ జరుగ్ జతి
పొదిఅయ్ లిమెలె,అమ్చినితిరిసొకిచొచ్ గురుతయెదె?”
మెన పుసిల. 8 జో జోవయింక, “కొనొస్ జలెకు తుమ్ క
అంచి రిసొమోసిమ్నే కెరి రితి తుమ్జాగర దెకన. కిచొచ్క
మెలె, ‘ఆఁవివ్ కీసుత్ ’ మెనన జలెకు. కీసుత్ జెతి సమయుమ్
జా అయ్ లి మెన జలెకు, కో కో మానుస్ల్ బార్ జవుల.
జోవయించి పటిట్ తుమ్ గెచచ్ నాయ్. 9 అనెన్, దేసిమ్ చి
ఉపిప్రిదేసిమ్యుదుద్ మ్ కెరిస్ చిరిసొజలెకు,ఏక్దేసిమ్ చ
జోవయించి ఉపిప్రి జెఁవివ్ యుదుద్ మ్ కెరిస్ చి రిసొ జలెకు
తుమ్ సూనెల్, తుమ్ బమమ్ జా నాయ్. దసచ ఎతిక్ జరుగ్
జంక అసెస్, గని ఈంజ ఉగుమ్ తెదిద్ బేగి పూరి జయె
నాయ్” మెన సంగ కెర 10 జోవయింక అనెన్, దేసిమ్ చి
ఉపిప్రి దేసిమ్, రాజిమ్ చి ఉపిప్రి రాజిమ్ యుదుద్ మ్ క
టీఁవ్ ల. 11 వేర వేరతె బూకంపల్ కరువుల్ చి, కిచొచ్ కిచొచ్
కసట్ల్ నసట్ల్ జరుగ్ జవుల చి, ఆగాసుమ్ తెంతొ జెత ఒగగ్ర్
బయిమ్ దెత వెలొల్ గురులు జెవుల.

12 “గని ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్, మానుస్ల్
తుమ్ క దెర, జోవయించి కోపుమ్ క తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్
అలల్ర్ కెర, ‘అదికారుల్ జోవయింక సిచచ్ కెరు’మెనఅమ్ క
యూదుల్ చ సబ గెరలె జోవయించి అతిత్ సొరప్ కెర దెవుల,
చి తుమ్ క జేల్ తె గల దెవుల. అంచి సేవ తుమ్ కెరసుచి
రిసొ, రానల్ చిమొకెమ్ అదికారుల్ చి మొకెమ్ తుమ్ తీరుప్ జతి
రిసొ సిచచ్ల్ జతి రిసొ తుమ్ క టీఁవడుల. 13 జేఁవ్ దసిస్
కెరి పొదిక, అంచి రిసొ తుమ్ సాచి సంగితె. 14 తుమ్
అపెప్ మెనుస్తె కిచొచ్ బుదిద్ దెరన మెలె, మానుస్ల్ చిమొకెమ్
తుమ్ పరిచచ్ జంక జలె, జా నే జతె అగెగ్, జేఁవ్ పరిచచ్ కెరెల్
కిచొచ్ జబాబుల్ దెమ్ దె?,మెనతుమ్ఉచరంతెతానాయ్.
15కిచొచ్కమెలె,తుమ్ కచోండిదెయిందె,తుమ్ కదొరుక్ జలి
బుదిద్ గాయ్నుమ్ దెయిందె. తుమ్ చ జబాబుల్ చి తెలివ్చి

ఉపిప్రి జేఁవ్ అలల్ర్ కెరసతె వెలెల్ల మానుస్ల్ తె కో జీనుక
నెతిరి, తుమ్ క కిచొచ్ జబాబ్ సంగుక నెతిరి.

16 “అదికారుల్ చి అతిత్ తుమ్ క సొరప్ కెర దెతసతె
సగుమ్ జిన్ కొనస్ జవుల మెలె, తుమ్ చ అయయ్దింసి,
అనొన్బావొదింసి, తుమ్ చ బందుగులు, తుమ్ చ సినేతులు.
అనెన్, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ క మానుస్ల్ మారుల. 17అనెన్,
తుమ్ అంచి నావ్ తెన్ బులితె తతెత్చి రిసొ, ఎతివాట్ జిన్
తుమ్ క విరోదుమ్ జవుల. 18 గని, §పరలోకుమ్ తె తుమ్
జెతిస్ క ఉచరెల్, తుమ్ చ సెండివాడల్ తె ఎకిక్ కి నాసెనుమ్
జా గెచెచ్ నాయ్, ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజ ఆఁగ్ క మారెల్ కి,
తుమ్ పరలోకుమ్ తె గెతిసి అడుడ్ కెరుక నెతిరి. 19 తుమ్
ఎకిక్ నిదానుమ్ ఓరుస్ప జా, చి పరలోకుమ్ తె గెతి రితి
తుమ్ చి జీవు దొరుక్ కెరన తా.
యెరూసలేమ్పటున్మ్పాడ్జంకతిలిస్ చిరిసొయేసు

సంగిలిసి
(మతత్ 24:15-21;మారుక్ 13:14-19)

20 “గని యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క సయ్ నుయ్మ్ ఒండి
సుటుట్ నంత బెర తతిసి తుమ్ కెఁయఁక దెకితె గే, ‘పటున్మ్
పాడ్ జంక తిలి సమయుమ్పాఁవ జా అసెస్’ మెన చినితె.
21జాగురు దెకిలె,తుమ్ చితెకోఈంజయూదయపదేసిమి
తవుల గే, చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు చి, పటున్మ్ చి
తెడి తిలస బార్ జా ఉటట్ గెతు, చి పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచి
బయిలె గఁవివ్లె జవుస్ కో తవుల గే, పటున్మ్ తె అనెన్
పెసుత్ నాయ్. 22 కిచొచ్క మెలె, జోవయింక పఁవిస్ల్ రితి
ఇండిలజోవయించఅమ్ చయూదుల్ క దేముడు సిచచ్ దెత
దీసల్ జవుల, జేఁవ్. జో అగెగ్ రెగిడిల్సి దసిస్ జరుగ్ జా పూరి
జంక అసెస్.

23 “అయొయ్! జేఁవ్ దీసల్ క వయ తిల తేర్ బోదల్,
బోదల్ వడిన్వొ ఉటట్ నిగుక నెత ఒగగ్ర్ సెమల్ జవుల!
ఈంజ దేసిమి ఒగగ్ర్ కసట్ల్ సిచచ్ల్ జవుల! 24 అమ్ చ
యూదుల్ తె సగుమ్ జిన్ క కండ గెలుల, సగుమ్ జిన్ క దెర
వేర దేసిమ్ లుతె కడ నెవుల. అనెన్ యూదుల్ నెంజిలస
ఈంజయెరూసలేమ్పటున్మ్ చిఉపిప్రి,ఈంజ దేముడుచి
గుడిచి ఉపిప్రి ఏలుప కెరి కాలుమ్ కేడెత్ ఎదక జేఁవ్ ఈంజ
ఎతిక్ సుంద గెలుల.
దేముడుచి రాజిమ్ ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక దెరిసి చి

రిసొయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 24:29-35;మారుక్ 13:24-31)

25 “పడొత్ క, పొదుద్ తె, జోనుతె, చి సుకక్ల్ తె కిచొచ్
కిచొచ్ గురుల్ డీసుల చి, తుపాన్ కెరెల్ సముదుమ్ చ కెరట్ల్
ఎదిలి డోంక్ క జా, బుఁయెయ్ ఉటట్ జా గెరల్ గుడడ్ దెర

* 21:5 21:5 ఇసుట్ మ్ తిల సొమాస్రుల్ బఙార్ వసుత్ వల్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక దెతికయ్, దసచక దేముడుచి గుడి సూటి కెర తిల. † 21:5
21:5మారుక్ 13:1, మతత్యి 24:1 దెక. ‡ 21:6 21:6యేసు జెరమ్ డబబ్య్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, రోమ్ దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్ పాడ్ కెరల్. § 21:18
21:18 నెంజిలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ నెంతె తుమ్ చ సెండివాడల్ తె ఎకిక్ కి నాసెనుమ్జా గెచెచ్ నాయ్’.
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గెలె, జా అలల్ర్ జా అవాడ్ కీస్ తయెదె గే, దసిస్ జయెదె
చి, దసచచి రిసొ ఒండి లోకుమ్ తె వేర వేర దేసిమ్ లుచ
మానుస్ల్ సెమల్ సేడుల చి, కిచొచ్ ఉచరుక గే నేన గెచుచ్ల.
26ఈంజలోకుమ్ తె జెంక తిల అలల్ర్ చి రిసొచిజోవయించి
బయిమ్ క మానుస్ల్ చి మొకొమ్ గుంజ సేడుల. కిచొచ్క
మెలె, ఆగాసుమ్ తె సెకి తిలిసి ఎతిక్ అదుద్ ర్ జా గెచెచ్దె.
27 తెదొడ్ క, ఎదివాట్ అదికారుమ్ తెన్, పరలోకుమ్ చి
ఉజిడి తెన్ ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొమబుబ్తె
పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెతిసి *ఎతిక్జిన్ దెకుల.

28 “జలె, ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జంక దెరెల్ పొది, అమ్ చి
రచచ్న పాసి జా జెతయ్ మెనన, తుమ్ సోగ టీఁవ
దయిరిమ్ క ఉపిప్రి దెక, సరద్సంతోసుమ్ జా” మెనయేసు
సంగిలన్.

29తెదొడియేసు జోవయింక అనెన్ కిచొచ్ టాలి సంగిలన్
మెలె, “అంజూరుమ్ రూకుక చి అనెన్ రగల్ రూకుల్ క
ఉచరుమ. 30 జేఁవ్ పలొయిలె బేగి, ‘వేసెగు అపెప్ పాఁవ
జెయెదె’ మెన తుమ్ చినితసు, జానుస్. 31 దసిస్, ఆఁవ్
సంగిల గురుల్ జరుగ్ జతిసి తుమ్ దెకిలె, †‘దేముడుచి
రాజిమ్పాఁవ జా అసెస్ చి జెయెదె’మెనజాన్ తె.

32 “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్
సంగిల సెమల్ గురుల్పూరి జరుగ్ జతి ఎద ఈంజ ఉగుమ్
అంతుమ్ జయె నాయ్. 33 ఆగాసుమ్ బుఁయి నాసెనుమ్
జా గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ ‡ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్.

‘తెలివితాపాపుమ్ తెదెరున్ నేసేడిత్ రిసొపారద్న కెరెతా’
34 “తుమ్మెనుస్తె కిచొచ్ బుదిద్ ఇండితె గే తుమ్జాగర

దెకన! నెంజిలె, తుమ్ ఓడుప జతి రితి ఒగగ్ర్ సూరు పియ
మచిచ్తిస్ గట, దసిస్ మచిచ్తిస్ క వెరి రితి ఇండితిస్ గట
చి, ఈంజ లోకుమ్ చ రోజుకచ బాదల్ చి రిసొ ఉచరిసి
తుమ్ క పెల గెలెదె. తుమ్ దసచతె అలవాట్ జా తిలె,
ఈంజ ఉగుమ్ చి జా ఆకర్ దీసి అయ్ లె, బోనుక ‘అసెస్’
మెన జంతు నేనెల్ కీసి చటుక్న దెరున్ సేడుక జయెదె గే,
దసిస్ తుమ్ చటుక్నలాజ్ బెటుట్ క జయెదె. 35 కిచొచ్క మెలె,
బూలోకుమ్తిలసఎతిక్జిన్ కజాదీసిలయెదె. 36ఈంజేఁవ్
సెమల్ తె జా దీసి జెతికయ్ గురుచ అలల్ర్ ఎతిక్తె తుమ్

ఓరుస్ప జా జీన్ తి రితిచి, జీన ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతి పొదిక అంచి
మొకెమ్ తుమ్ టీఁవ్ తి రితి, తుమ్ జాగర దెకన, జా ఎతిక్క
దొరుక్ జలి సెకి తుమ్ క తవుస్మెన తుమ్పారద్న కెరె తా”
మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

37జలె,జాదొరతియేసు రోజుకమెదెద్న్పొదిదేముడుచి
గుడితె గెచచ్ బోదన కెరె తయెదె చి, రోజుక సంజె పటున్మ్
తెంతొ బార్ జా §ఒలీవ మెటట్య్ నిద తయెదె. 38 రోజుక
పెందల్ పొది పెజల్ ఎతిక్ బే బేగి బార్ జా జోచి బోదన
సూనుక మెన దేముడుచి గుడితె గెచుచ్ల.

22
జా దేసిమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక దెర మారుక

మెన కుట కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5,14-16; మారుక్ 14:1-2,10-11;

యోహా 11:45-53)
1 *పసాక్ పండుగు, జలె నే పులయ్ ల పోడియొ కతి

పండుగు పాసిజాఅయ్ లి. 2తెదొడి “కెఁయఁక కీసి పెజల్ క
బమమ్ నే కెరె యేసుక మారుమ?” మెన వెలెల్ల పూజరుల్ చి
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కుట ఉచరె తిల.
కిచొచ్క మెలె, పెజల్ క †బితె తిల.
యూదాయేసుక దెర దెంక ఒపప్నిల్సి

3 తెదొడి, యేసుచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తె తిలొ
‡ఇసక్రియోతు మెలొ యూదాక సయ్ తాన్ దెరల్న్.
4యూదా వెలెల్లపూజరుల్ తె చి దేముడుచి గుడిచ జమానుల్
సుదల్ చ అదికారుల్ తె గెచచ్ కెర, “యేసుక తుమ్ చి అతిత్
ఆఁవ్ దెర దెయిందె. కీస్ కెరుమ?” మెన జోవయింతెన్
లటట్బల్, 5జేఁవ్సరద్ జా “తుకడబుబ్ల్దెమ్ దె”మెనఒపప్నల్.
6 జో కి ఒపప్నొల్చి, జనాబ్ నెంజిలిస్ తె యేసుక దెర దెంక
మెనవాట్ చజితె తిలొ.
పసాక్ పండుగ్ చి అనిన్మ్ యేసుచ సిసుస్ల్ తెయార్

కెరిల్సి
(మతత్ 26:17-25; మారుక్ 14:12-21; యోహా

13:21-30)
* 21:27 21:27మతత్యి 24:30. † 21:31 21:31మతత్యి 24:33 అనెన్మారుక్ 13:29తెయేసు అనెన్ ఉత జెతిస్ చి రిసొచి కోడు అసెస్. మెలె,జో
అనెన్ ఉత జెతిసి తెనిన్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక దెరెదె. జారాజిమ్ఏలుప కెరిస్ తెయేసుయిరానొజయెదె, చి ఎతిక్చి
ఉపిప్రి జీనొల్ మెలె, దేముడు అబొబ్స్ చి అతిత్ జో ఎతిక్ సొరప్ కెర దెయెదె, చి అబొబ్సి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్చి ఉపిప్రిపూరి ఏలుప కెరెదె. ఇనెన్క కొరిందియుల్ క
పవులు రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 15:24-28 సదు కెర. యేసు ఏలుప కెరెపొదిక,జోవయించితెడిజోవయింక నంపజాజోవయించయ్జలమానుస్ల్ కి ఏలుప

కెరుల. ఇనెన్క డీసయ్ లిసి 5:10 సదు కెర. ‡ 21:33 21:33 నెంజిలె ‘నెరవెరుస్ప జంక ఎదగ్రె పిటిట్తినాయ్’. § 21:37 21:37మారుక్ 11:11-12,చి
19-20తె దెకిలె, ‘ఒలీవమెటట్య్’మెనెనాయ్, గని ‘బేతనియగఁవివ్’. బేతనియగాఁవ్ ఒలీవమెటట్కయ్పాసితయెదె. * 22:1 22:1 ‘ఇసి దసిస్ పండుగు
కెర’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిసి కేనె సదు కెరుక జయెదెమెలె, నిరగ్మకాండుమ్ 12 అదయ్యిమ్ తె. † 22:2 22:2 ‘పెజల్ క బితె తిల’
మెలె, దొనిన్చి రిసొ ఉచరుక జయెదె. యోహాను 11:48తె దెకిలె, ‘యేసుక కిచొచ్ నే కెరెల్ దసిస్ బోదన కెరె తయెదె, చి పెజల్పూరిజోవయింక నంపజా గెచుచ్ల, చి
రోమ్ దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్ అమ్ చి దేముడుచి గుడి పాడ్ కెరుల, అమ్ చి అదికారుమ్ కుడెత్ గెచచ్వుల’,మెన బితె తిల. జా ఏక్, గని అనెన్ కిచొచ్ మెలె, మతత్యి
26:5 చిమారుక్ 14:2తె దెకిలె, పండుగు పొది జోవయింకమారుక పోని, నెంజిలె పండుగ్ క బెర అయ్ ల పెజల్ అలల్ర్ దెవుల మెన జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ బితె
తాఅలల్ర్ జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్. ‡ 22:3 22:3జోవయింక ‘ఇసక్రియోతు’మెన కిచొచ్క జోవయింక నావ్ తిలిమెలె,జో ఇసక్రియోతు గఁవివ్చొమానుస్
జయెదె.
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7 తెదొడి నే పులయ్ ల పోడియొ కతి దీసి అయ్ లి. జా
దీసి పసాక్ పండుగ్ చి రిసొచి §మెండపిలల్ కండ అరిప్తుమ్
దెవుల. 8జాకయ్యేసు పేతురుక చియోహానుక “తుమ్
గెచచ్, చి పసాక్ పండుగు అనిన్మ్ అమ్ కతి రిసొ దొరుక్
జలిసి తెయార్ కెర” మెలన్. 9 “అమ్ కేనె తెయార్ కెరుక
తుచి ఆస?” మెన జేఁవ్ పుసిల. 10జోవయింక, “ఈందె,
పటున్మ్ చి తెడి పెసిలదు మెలె, పాని వయితొసొ ఎకిక్లొ
తుమ్ క దసుస్ల్ జయెదె. జోచి పటిట్ తుమ్ గెచచ్ చి, కేన్
గెరి జో పెసెదె గే, 11 జో గెర్ చొ ఎజొమానిక తుమ్ కిచొచ్
మెన మెలె, ‘అంచ సిసుస్ల్ తెన్ ఆఁవ్ పసాక్ అనిన్మ్ కతి
గది కేన్ మెన అమ్ చొ గురుబాబు సంగితయ్’ మెన తుమ్
సంగ, 12సామన్తెయార్కెరిల్ వెలిల్ అంతసుత్ గదిఏక్తుమ్ క
జా దెకయెదె. ఒతత్య్ అమ్ చి రిసొ పసాక్ అనిన్మ్ తుమ్
తెయార్ కెరతా”మెనయేసు సంగిలన్. 13జేఁవ్ గెచచ్ కెర,
‘జో సంగిల్ రితి ఎతిక్ జరుగ్ జా అసెస్’ మెన దెక కెర, జా
పసాక్ అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ తెయార్ కెరల్.

యేసు సిసుస్ల్ తెన్ పండుగ్ అనిన్మ్ కంక
(మతత్ 26:16-30; మారుక్ 14:22-26; 1 కొరి

11:23-25)
14 పండుగ్ అనిన్మ్ కెరి సమయుమ్ పాఁవ జెతికయ్,

యేసుసిసుస్ల్తెన్జాఅనిన్మ్కంకమెనవెసిల. 15తెదొడి
యేసు జోవయింక, ఆఁవ్ సేడుక తిల సెమల్ నే జతె
అగెగ్ తుమ్ చి తెన్ ఈంజ పసాక్ అనిన్మ్ కంక మెన ఆఁవ్
ఒగగ్ర్ ఆస జలయ్. 16 కిచొచ్క మెలె, దేముడు ఎదారుద్ మ్
ఏలుప కెరుక అయ్ లె పొదిక, జోచిరాజిమ్ తె ఈంజ పసాక్
పండుగు *గురు జతి రచచ్నచిముకిక్మ్ చిఅరుద్ మ్ చికామ్
పూరిజరుగ్ కెరె ఎదకఈంజమదెనె,ఈంజపండుగ్అనిన్మ్
ఆఁవ్అనెన్ కయినాయ్మెనతుమ్ కఆఁవ్సంగితసి. 17జా
పండుగ్ అనిన్మ్ పితి డొమన్ దాచ రసుస్మ్ యేసు తెదొడి
దెర కెర, ‘ఈంజ తుయి దా దయ కెరల్ది’ మెన దేముడు
అబొబ్స్ క సంగ కెర, సిసుస్ల్ క “ఉంద, ఇనెన్ తిలిసి తుమ్
వరస్ తెన్ పియ వంటన. 18 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి
రాజిమ్ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరి రితి జెతెఎదకఈంజమదెనె
ఆఁవ్ దాచ రసుస్మ్ పియి నాయ్ మెన తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి” మెన యేసు సంగ కెర, 19పోడి వెంట ‘తుయి

ఈంజ దయ కెరల్ది’ మెన దేముడు అబొబ్స్ క సంగ కెర, జా
పోడిమోడ కెర, సిసుస్ల్ క దా “ఉంద, ఈంజ అంచి ఆఁగ్.
†అంక తుమ్ ఏద కెరి గురుక తుమ్ ఇసి కంక అలవాట్జా.
ఉంద కా,”మెన దిలన్. 20దసిస్,జాఅనిన్మ్ కా కేడయ్ లి
పొది ‡గలస్ అనెన్ దెర, “ఈంజ గలస్దాచ రసుస్మ్, ఆఁవ్
దెతి నొవి పమానుమ్. తుమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ
సువ దెతి అంక లొఁయి. జా లొఁయిచి గురు ఈంజ దాచ
రసుస్మ్.

21 “ఈందె, అంక దెర, సొరప్ కెర దెతొసొ ఈంజ బలల్తె
వెస అంచి తెన్ అనిన్మ్ కెరయ్. జోచి ఆతు అంచి
ఆతు తెన్ ఈంజ బలల్చి ఉపిప్రి అసెస్. 22 కిచొచ్క మెలె,
‘జరుగ్ జంక అసెస్’ మెన దేముడు అగెగ్ తెంతొ రెగిడిల్ రితి
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ §గెచుచ్క అసెస్, గని
అయొయ్! కేన్ మానుస్ అంక దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్
సొరప్ కెర దెయెదె గే, జో మానుస్ జతి సిచచ్ కెదిద్ !” మెన
సంగిలన్. 23జో దసిస్ సంగితికయ్, ‘ఆఁవ్ గె? ఆఁవ్ గె?’
మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బుక దెరల్.*

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరి బుదిద్ తెన్ తతిసి చి కోడు
24 జలె, జోవయింతె కొనొస్ వెలొల్ జయెదె గే సిసుస్ల్

లటట్బనుకదెరల్. 25జేఁవ్దసిస్జతికయ్,యేసుజోవయింక,
“యూదుల్ నెంజిల వేర రానల్ సొంత గవురుమ్ ఉచరన
పెజల్ క జాడుల్ వయడెత్ తిలి రిత జోవయింక పోటి తెన్
ఏలుప కెరతి,అనెన్ పెజల్ చిఉపిప్ర్ చఅదికారుల్ ‘దరుమ్మ్
కెరస’ మెనంతతి. 26 గని తుమ్ చి తెన్ దసిస్ తంక జయె
నాయ్. తుమ్ చితెన్వెలొల్ జతొసొఎతిక్చి కంటదకిలొరితొ
జవుస్ చి, తుమ్ క ఏలుప కెరొసొ సేవ కెరొసొ రితొ జవుస్.
27 మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ ఉచరెల్, కొనొస్
వెలొల్ జయెదె? అనిన్మ్ క బలల్తె వెసితొసొ గే జోవయించి
అనిన్మ్ వంట దెతొ గొతిత్ సుదొ గె? బలల్తె వెసితొసొ వెలొల్
జయెదె, గెద. జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి నెడిమి తా వంట దెతొ
†గొతిత్ సుదొచొ రితొ జతసి. ఈంజ అరుద్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే
తుమ్ ఉచర.

28 “‡తుమ్ అంచ సిసుస్ల్ ఆఁవ్ సేడల్ బాదల్ ఎతిక్తె
బెద నిదానుమ్ తా అసుస్స్, 29 అనెన్, జోచి రాజిమ్ చి

§ 22:7 22:7యేసు కి జయి పండుగు కెరి పొది అరిప్తుమ్ జలన్. జో, జలె, కెఁయఁక తెఁయఁక సరిపుచుప జలి అరిప్తుమ్ జలన్. జొయియ్ అరిప్తుమ్

జలిసి తెంతొ అనెన్ అరిప్తల్ నాయ్. ఎబీయుల్ 9:28, 10:10. * 22:16 22:16జా పసాక్ పండుగు మెనమాములుమ్యూదుల్ కిచొచ్క కెరుల మెలె,
పూరుగ్ మ్ పొది జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమితా గొతిమానుస్ల్ జలిసి తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరుక. నిరగ్మకాండుమ్
3 అదయ్యిమ్ తెంతొ యెహోసువ ఎద ఈంజ మతెత్లి పూరి తయెదె. ముకిక్మ్ క అపెప్ నిరగ్మకాండుమ్ 12, 13 అదయ్యల్ దెకిలె సగుమ్ అరుద్ మ్ జెయెదె.
గని ‘పసాక్ పండుగ్ చి గురు జతి ముకిక్మ్ చి రచచ్న’ మెలె, పాపుమ్ తెంతొ, పాపుమ్ చి ఉగుమ్ తెంతొ, పాపుమ్ చి లోకుమ్ తెంతొ మానుస్ల్ రచిచ్ంచుప జా
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితిసి, పరలోకుమ్ తె గెతిసి. † 22:19 22:19 ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ‘తుమ్ చి’ తెంతొ 20 నంబర్ చి
కోడు పూరి తెన్ చ కొడొ తయెనాయ్. ‡ 22:20 22:20 దస పండుగ్ అనిన్మ్ తె బెరె, చెతత్ర్ సుటుల్ దాచ రసుస్మ్ పివుల. § 22:22 22:22మెలె,
‘మొరుక అసెస్’. * 22:23 22:23 ఒతత్ తెంతొయేసుక దెర దెతొయూదాబార్జాఅదికారుల్ తె గెలొ. యోహాను 13:30. † 22:27 22:27యోహాను
13:2-16. ‡ 22:28 22:28యూదాజోవయింతెనాయ్. 23నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. § 22:30 22:30 ‘తుమ్బారజిన్’మెలె,జోయూదా
పిటొల్ , గెద-యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిలొచి రిసొ. గని యేసు జీవ్ జా పరలోకుమ్ తె వెగ గెలి పడొత్ , తిల సిసుస్ల్ పారద్న కెర అనెన్కొల్ క, మెలె
మతీత్యమెలొసొక నిసాన బెదవనల్, చి అనెన్ బారజిన్జా గెల. బారికుల్ 1:15-26.
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ఉపిప్రి ఆఁవ్ ఏలుప కెరి రిసొ కీసి అంచొ దేముడు అబొబ్
అంక అదికారుమ్ దా అసెస్ గే, దసిస్ 30 తుమ్ అంచి
రాజిమ్ తెఅంచి బలల్తె వెస కంక పింక చి, §తుమ్బారజిన్
బార సిఙాసనల్ తె వెస, ఇసాయేలుల్ చబార సెకుమ్ లుచక
అంచి తెడి ఏలుప కెరుక మెన తుమ్ క ఆఁవ్ నిసాన అసిస్”
మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

పేతురుక “ ‘జోక నేని’మెనఅంచి రిసొతుయితివెవ్రి
సంగితె”

(మతత్ 26:31-35; మారుక్ 14:27-31; యోహా
13:36-38)

31 పడొత్ , పేతురుచి అగెగ్చి నావ్ దెర, “సీమోను,
సీమోను, ఈందె, తేర్ బోద కీసి తందుడు పూన నిసెదె
గే, దసిస్ తుమ్ క నిసితి రితి అలల్ర్ చి పరిచచ్ కెరుక మెన
సయ్ తాన్ సెలవ్ నఙన అసెస్. 32 గని తుచి నముకుమ్
పాడ్ జా గెసుస్ నాయ్ మెన ఆఁవ్ పారద్న కెర అసిస్.
అనెన్, తుమ్ అనెన్ బుదిద్ జా అంచి పచెచ్న అనెన్ జెతి రితి
తుమ్మారుస్ప జలదు మెలె, తుమ్ చ బావుడుల్ జల అంక
నంపజలఅనెన్మానుస్ల్ చినముకుమ్తుమ్డిటుట్ మ్ కెర”
మెనయేసు పేతురుక చి, అనెన్ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

33 తెదొడి పేతురు “పబు, తుయి జేల్ తె జేలి తంక
జలెకి,మొరుక జలెకి,తుచితెన్బెదజేలిజయిందెజవుస్,
మొరిందెజవుస్,అంక బినాయ్”మెలన్. 34జలె,పేతురు
దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోక, “ఓ పేతురు, తుక ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, జోక ఆఁవ్ నేని మెన, తుయి తివెవ్రి
అంచి రిసొ సంగితె ఎదక కుకుడొ వాఁసె నాయ్”.
డబుబ్ల్,సామన్ చి కడుగ్ మ్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి

35తెదొడియేసు సిసుస్ల్ క అనెన్, “జాసుటుట్ దేముడుచి
రాజిమ్పాసిజా అయ్ లిస్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ
సంగమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర కెర తుమ్బుల”మెనతుమ్ క
ఆఁవ్ తెదయ్ లి పొది “సెంచె నెంతె, డబుబ్ల్ సెంచె నెంతె,
చి జోడుల్ నెంతె గెచచ్ మెన *సంగిలయ్ గెద. జలె, దసచ
నెంతె గెతికయ్, తుమ్ క కిచొచ్ జలెకు కొతుక్ తిలి గె?” మెన
పుసిలన్, చి “కిచొచ్య్ కొతుక్ నాయ్” మెల. 36 †దసిస్
జబాబ్దెతికయ్,జోవయింకఅనెన్, “అపెప్ జలె, కకక్ సెంచె
గే డబుబ్ల్ సెంచె గే అసెస్ గే, దెర తంక, చి కకక్ కండా తయె
నాయ్ గే, జోవయించి కోటు విక కండా గెననుక. 37 కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె,
‡క కి ‘నేరిమ్ కెరొల్సొ’మెన తీరుప్ కెరు

మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి కోడు అంచితెపూరి జరుగ్
జంక అసెస్. కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొ రెగిడిల్సి ఎతిక్
కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె” మెలన్. 38 §తెదొడి సిసుస్ల్,
“ఈందె, పబు, అమ్ చితె దొనిన్ కడుగ్ మ్ లు అసిత్” మెల, చి
“సాలు”మెలన్.
యేసుమొరుక తిలిస్ చి రిసొజోపారద్న కెరిల్సి
(మతత్ 26:36-46;మారుక్ 14:32-42)

39 యేసు ఒలీవ మెటట్య్ గెచుచ్క అలవాట్ తిలి చి,
తెదొడి బార్ జా ఒతత్య్ గెలన్. జోచ సిసుస్ల్ కి జో తెన్
బెద గెల. 40జలె, ‘గెతేస్మనే’మెంతిజోగెతిఒతత్చితోటతె
పాఁవ కెర, సిసుస్ల్ కయేసు, “అపెప్ జెత అలల్ర్ తుమ్ క ఏక్
పరిచచ్ రితి జయెదె. ఈంజ ఎతిక్తె తుమ్ పాపుమ్ నే కెరి
రిసొ పారద్న కెరె తా” మెన యేసు సంగ కెర, 41 పతుత్ రు
గలిత్ ఎదిలి దూరి గెచచ్ కెర, మొగల్ టెక, 42 “ఓ బ, తుక
ఇసుట్ మ్ తిలె,ఈంజ గినన్చి ఆఁవ్ నే పితి రితి అంక పిటట్వు,
గని అంచి ఇసుట్ మ్పోని. తుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్”మెన
దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెరల్న్. 43 *పరలోకుమ్ తెంతొ
దూత ఎకిక్లొ డీస జోక డిటుట్ మ్ కెరల్న్. 44 †తెదొడి జోచి
పెటిల్ ఒగగ్ర్ బాద దుకుమ్ సేడ, అనెన్ ఒగగ్ర్ ఆస తెన్పారద్న
కెరల్న్ చి, జోచి గాము కీసి పుటిట్లి మెలె, సుకక్ల్ లొఁయిజా
బుఁయెయ్ సేడ గెలన్.

45 జలె, యేసు పారద్న కెరుక ముల ఉటట్ కెర సిసుస్ల్
తిలిస్ తె అయ్ లె, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ క అలుప్ జా నిజ గెల
అసిత్. 46 అనెన్, జోవయింక “తుమ్ కిచొచ్క నిజుక? ఉటట్ ,
చిఈంజ జెతి అలల్ర్ చి పరిచచ్తె తుమ్పాపుమ్నే కెరె రితి
పారద్న కెరె తా”మెలన్.

యేసుక దెరుక మెన యూదా చి జనాబ్ జటుట్ తెన్
అయ్ లిసి

(మతత్ 26:47-56; మారుక్ 14:43-50; యోహా
18:3-11)

47యేసు జా కోడు సంగితె తతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
మానుస్ల్ జటుట్ తెన్ అయ్ ల, చి కో జోక పురె గెచచ్
వాట్ దెకయ్ తె తిలన్ మెలె, యేసుచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తె
తిలొ ఇసక్రియోతు యూదా. జో యూదా, జలె, యేసుక
చుంబుక మెన జోచి పాసి అయ్ లన్, 48 గని యేసు జోక,
“ఓ యూదా, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక దెర
దెతిపొదిఉపమెనుస్కచుంబదెతెగె?” మెనజోకపుసిలన్.

* 22:35 22:35 లూకా 10:4, 9:3. † 22:36 22:36 ఈంజ 36నంబర్ చి కోడు కిచొచ్క సంగితయ్, బెరె, ‘అలల్ర్ జెవుల చి తుమ్ డిటుట్ మ్ తతి రిసొ
తెయార్ జా’ మెలి అరుద్ మ్ కయ్. గని ‘మాములుమ్ అయ్ దల్ క యుదుద్ మ్ కెరుక తెయార్ జా’ మెలి అరుద్ మ్ క యేసు సంగె నాయ్. పడొత్ పేతురు జోమానుస్చి

కంగొడ్ కండా తెన్ సిందితికయ్యేసు గోల కెరల్న్. మతత్యి 26:52,యోహాను 18:11, లూకా 22:51. ‡ 22:37 22:37యెసయా 53:12. § 22:38
22:38 నెంజిలె కడుగ్ మ్ లుచి రిసొచి టాలి సిసుస్ల్ అరుద్ మ్ నే కెరనిల్ రిసొ “ఈందె పబు, అమ్ చితె దొనిన్ కడుగ్ మ్ లు అసిత్” మెల, చి “సాలు, అనెన్ దసిస్ లటట్బా
నాయ్”మెలన్. * 22:43 22:43ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 43 చి 44నంబరుల్ చ కొడొ తయెనాయ్. † 22:44 22:44ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్
సగుమ్పుసత్కల్ తె 43 చి 44నంబరుల్ చ కొడొ తయెనాయ్. ‡ 22:50 22:50 కొనొస్ మెలె, పేతురు. యోహాను 18:10 దెక.
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49 జలె, ‘జోక దెరుల’ మెన యేసు తెన్ తిల జోచ
సిసుస్ల్ దెక కెర, “పబు,అమ్ చ కడుగ్ మ్ లు తెన్జోవయింక
కండుమ గె?” మెనపుసిల. 50జోవయింతె ‡ఎకిక్లొ కిచొచ్
కెరొల్ మెలె, §ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక కండుక
గెచచ్,జోచొఉజిలొకంగొడ్ సింద గెలన్. 51జలెయేసు “అనెన్
దస కమొ పోన” మెన సంగ కెర, జో గొతిత్ సుదొచొ కంగొడ్
చెంగిల్ కెరల్న్.

52 తెదొడి జోక దెరుక మెన బార్ జా అయ్ ల వెలెల్ల
పూజరుల్ క, దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ చ
అదికారుల్ కచివెలెల్లసుదల్ కయేసు, “ఆఁవ్ కిచొచ్చోరల్య్
గే, చి కతుత్ లు *డండల్ దెరన తుమ్ అయ్ లదు? 53ఆఁవ్
రోజుక దేముడుచి గుడితె గెతె తిలె కి, తెదొడి తుమ్ అంక
దెరల్ద్ నాయ్. గని తుమ్ చి కామ్ తుమ్ జరుగ్ కెరి గడియ
ఈంజ, అందర్ లోకుమ్ చి సెకి ఏలుప కెరి గడియ ఈంజ”
మెన సంగిలన్.
యేసుచి రిసొ ‘జోక నేని’ మెన పేతురు తివెవ్రి

సంగిలిసి
(మతత్ 26:57-58,69-75; మారుక్ 14:53-54,66-

72;యోహా 18:12-18,25-27)
54తెదొడియేసుక దెరఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమేడతె కడ

నిల. కడనెతెతిలిపొదిపేతురు,జలె,దూరిదూరియేసుచి
పటిట్ గెతె తిలన్, అనెన్, 55 ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి మేడచి
వీదిచి నెడిమిసగుమ్ జిన్ చలిల్క ఆగిలావతపుకమెనవెస
తతికయ్, పేతురు జోవయింతెన్ వెసిలన్.

56పేతురు దసిస్ ఆగిచిఉజిడ్ తెవెసతతికయ్,తేర్ బోద
గొతిత్ సుదొ ఎకిల్ జోక దెక కెర, చెంగిల్ దెక కెర, “ఈంజొ
మానుస్ యేసు తెన్ బులెత్ తిలొ” మెలి. 57 గని పేతురు
“అమమ్,జోక ఆఁవ్ నేని”మెన సంగిలన్.

58పడొత్ అనెన్ గడియగెతికయ్,అనెన్కొల్ పేతురుకదెక కెర,
“తుయి కి జో తెన్ తిలొసొ” మెలన్, గని “బాబు, ఆఁవ్
నెంజి”మెన పేతురు సంగిలన్.

59అనెన్క్ గంట గెతికయ్, అనెన్ అనెన్కొల్ పేతురుచి రిసొ
“నిజుమి,ఈంజొమానుస్ కచితుమ్జోయేసు తెన్ తిలన్.
ఈంజొ కి †గలిలయు సుదొ గెద!” మెలన్. 60 పేతురు
“బాబు,తుయిసంగితిస్ చిఅరుద్ మ్ఆఁవ్ నేని”మెలన్,జో
అనెన్ లటట్బెత్ తతికయ్, బేగి కుకుడొ వాఁసిలన్.

61 తెదొడి యేసుపబు పసుల పేతురుక చెంగిల్ దెకిలన్
చి, “కుకుడొ ఆజి నే వాఁసితె అగెగ్ తుయి తివెవ్రి అంచి
రిసొ ‘జోకనేని’మెంతె”మెనయేసుపబుసంగిలిసిపేతురు
ఏదసట్ కెరల్ను, చి 62జా వీదె తెంతొ బార్ జా బయిలె గెచచ్
కొకక్ కొకక్ ఏడల్న్.

యేసుక రకితె తిలస జోక కొంకడ పెటిల్సి
(మతత్ 26:59-68; మారుక్ 14:55-65; యోహా

18:19-24)
63 తెదొడి యేసుక రకితె తిల మానుస్ల్ యేసుక కొంకడ

కెర దెబబ్ల్ పెటల్ చి, 64 జోచ అంకివొతె కచెచ్ల్ బంద కెర,
“తుక కో పెటల్ గే ‡తుయ్ కీసుత్ గద, అమ్ క సంగు!” మెల,
అనెన్ 65జోక దూసుప కెర అనెన్ ఒగగ్ర్ కొడొ సంగిల.

66 రాత్ పాయితికయ్, యూదుల్ చ వెలెల్ల సుదల్,
జోవయించ వెలెల్ల పూజరుల్ చి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స తగు కెరుక మెన వెసిల చి,జాతగు కెరిస్ తె
యేసుక కడ ఆనల్. 67 “ ‘తెదయిందె’ మెన దేముడు
సంగిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి గే?” మెన అగెగ్తె
వెసిలస పుసిల. యేసు కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “ఆఁవ్
తుమ్ క సంగిలె, అంక నంప కెరుస్ నాయ్, 68అనెన్, తుమ్ క
ఆఁవ్ ఏక్ కోడు పుసిలె, అంక జబాబ్ దేసు నాయ్, 69 గని
ఇనెన్చి పడొత్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఎతిక్
సెకి అదికారుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడుచి ఉజెతొ పకక్
వెస తతిసి దెకితె” మెలన్. 70 “దసిస్ జలె, అమ్ చొ
దేముడుచొ పుతుత్ సి తుయి గె?” మెన పుసిల, చి జో
జోవయింక “తుమ్ సొంత సంగిల్ రితి జొయియ్ ఆఁవ్”
మెలన్. 71యేసు దసిస్ సంగితికయ్, ‘దేముడుచొ పుతుత్ సి
ఆఁవ్’మెనయేసు ఒపప్నిల్సి జో దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్
సంగనిల్ రితి జతయ్. జా తపుప్ మెన ఉచర, “అమ్ క
అనెన్ సాచి అవ్ సురుమ్ నాయ్. జో సొంత సంగితికయ్
సూనల్మ్.”

23
పిలాతు అదికారిచిమొకెమ్యేసుక నింద సంగిలిసి
(మతత్ 27:1-2,11-14; మారుక్ 15:1-5; యోహా

18:28-38)
1తెదొడి తగుతె వెసిల వెలెల్ల సుదల్ ఎతిక్ ఉటట్ యేసుక

పిలాతు *అదికారితె కడ నిల చి, 2జోచిమొకెమ్ జోక టీఁవడ
కెర, కిచొచ్ నేరిమ్ సంగిల మెలె, “† సర్ రానొచి అమ్ క
ఏలుప కెరొ పబుతుమ్ క సిసుత్ దాస నాయ్” మెన. “ఆఁవ్
కీసుత్ , ఆఁవ్ రానొ మెనన, ఈంజొ మానుస్ అమ్ చ పెజల్ క
వెరి సికడత్య్”. 3పిలాతు అదికారియేసుక కిచొచ్ పుసిలన్
మెలె, “తుయి యూదుల్ చొ రానొ గె?”. “తుయి సంగిల్
రితిమెన”,యేసు జబాబ్ దిలన్.

4 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ క చి జనాబ్ క “ఈంజొ మానుస్
కిచొచ్ నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్” మెన పిలాతు

§ 22:50 22:50 ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ మెలె, మొతుత్ మ్ వెలెల్ల పూజరుల్ తె ఎకిక్లొ ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ జయెదె. దేముడుచి గుడిచ సగుమ్ కమొ జో

ఎకిక్లొయి కెరెదె. జేఁవ్ ఎతిక్క జో వెలొల్ జయెదె. * 22:52 22:52 నెంజిలె ‘బెడిడ్వొ’. † 22:59 22:59యేసుయూదయ పదేసిమ్ చియెరూసలేమ్

పటున్మ్ తె జెరిమ్లెకి గలిలయపాంతుమ్ తె వడిడ్లన్. ‡ 22:64 22:64మతత్యి 26:68 దెక. * 23:1 23:1 పిలాతు అదికారి రోమ్ దేసిమ్ చినావ్ తెన్
యూదయ పదేసిమ్ చి ఉపిప్రి చి సమరయ పదేసిమ్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరె తిలన్. † 23:2 23:2 సర్ రానొ రోమ్ దేసిమ్ చి ఉపిప్రి జేఁవ్ ఆకమించుప కెరల్
దేసిమ్ లుచి ఉపిప్రి వెలొల్ రానొజా తిలొ.
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అదికారి తీరుప్ సంగిలన్. 5 జేఁవ్ కిచొచ్ మెల మెలె,
గలిలయతె మొదొల్ కెర ఈంజ యెరూసలేమ్ ఎద
కి “అమ్ చ యూదుల్ జితిస్ ఎతిక్తె, ఈంజొ కిచొచ్
కిచొచ్ సికడ, పబుతుమ్ చి ఉపిప్ర్ పెజల్ చి సేంతుమ్
పిటట్య్ తయ్” మెన యేసుచి రిసొ పిలాతుక బియఁడుక
ఉచర అబదుద్ మ్ సంగిల.

హేరోదుతె పిలాతుయేసుక తెదయ్ లిసి
6గలిలయచికోడు పిలాతు అదికారి సూన కెర,యేసుచి

రిసొ “దసిస్ జలె, ఈంజొమానుస్ గలిలయుడు గె?” మెన
పుసిలన్ 7 ‘హేరోదు ఏలుప కెరి గలిలయతె తెంతొ యేసు
బార్ జలొ’ మెన సూన కెర, జోక జో హేరోదు రానొతె
తెదయ్ లన్. జాపొదిహేరోదుయెరూసలేమ్ తెజా తిలన్.

8 జలె, హేరోదు యేసుక దెక కెర, సరద్సంతోసుమ్ జలొ.
కిచొచ్క మెలె, జోచి రిసొ అగెగ్య్ తెంతొ సూన తిలొ చి,
‘జో కెరి కిచొచ్ జవుస్ వెలిల్ కామ్ దెకిన్ దె’ మెన హేరోదు
జోక దెకుక ఒగగ్ర్ ఆస జా తిలొ. 9జాకయ్, యేసుక జేఁవ్
మానుస్ల్ ఒతత్ కడ నెతికయ్, హేరోదు ఒగగ్ర్ కొడోల్ జోక
పుసిలన్, గనియేసు ఎకిక్ కోడు కి జబాబ్ దెయెనాయ్.

10 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్సపురె టీఁవ కెర, ఒగగ్ర్ విసుస్మ్తెన్యేసుచి
ఉపిప్రి నేరిమ్ లు వయడుక దెరల్. 11అనెన్ హేరోదు అదికారి
జోచిసయ్ నుయ్మ్తెన్జోకనిసాక్రుమ్దెకిత్రితిమారుస్ప
జా, కొంకడల్ చి,చెంగిలపాలల్జోక గలదా, పిలాతుతెఅనెన్
తెదయ్ లన్. 12చిహేరోదు చి పిలాతు అగెగ్ తెంతొ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ విరోదుమ్జా తిలె కి, జయియ్ దీసి తెంతొ సినేతుమ్
బందిల.
పిలాతుయేసుక జోవయించి అతిత్ సొరప్ కెరిల్సి
(మతత్ 27:15-26; మారుక్ 15:6-15; యోహా

18:39–19:16)
13 తెదొడి పిలాతు వెలెల్ల పూజరుల్ క చి యూదుల్ చ

అదికారుల్ ఎతిక్క బుకారా కెర, 14జోవయింక, “ ‘పెజల్
పబుతుమ్ చి తెడి సేంతుమ్ నే తతి రితి ఈంజొ సికడత్య్’
మెన సంగ తుమ్ ఈంజొ మానుస్క అంచితె కడ ఆనల్దు,
అనెన్, తుమ్ చి మొకెమ్ ఆఁవ్ పరిచచ్ కెరెల్, ఈందె, ఇనెన్క
ఉపిప్రి తుమ్ సంగిల నేరిమ్ లుతె కేన్ కి ‘కెరొల్ ’ మెన రుజుజ్
డీసె నాయ్. 15 హేరోదు కి పరిచచ్ కెరొల్ చి, జోక అమ్ తె
అనెన్ తెదయ్ లొ, గెద. ఈందె,మొరిసిచచ్ జతి కిచొచ్ నేరిమ్
కి కెరె నాయ్. 16జాకయ్, ఇనెన్క ఇదిల్ బుదిద్ సికడిత్ రితి
అంచ సయ్ నుయ్మ్ లు కొరడ్ల్ తెన్ పెటుతు చి, ఇనెన్క విడద్ల్
కెరిందె”మెలన్. 17 ‡కిచొచ్కమెలె,యూదుల్ క సరద్ కెరి రితి

వెరిస్ వెరిస్జాపండుగుపొదిజేలిజలొ కేన్జవుస్మానుస్క
విడద్ల్ కెరుక జో అదికారిక అలవాట్.

18 గని “జో మానుస్క పోని. జోక మారు చి, బరబబ్క
ములు. జోకయ్ అమ్ క కావలె” మెన ఎకిక్ జటుట్ జా కేక్
గల. 19బరబబ్,జలె,కొనొస్మెలె,యెరూసలేమ్పటున్మ్ తె
పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి పెజల్ విరోదుమ్ కెరి రితి జో అలల్ర్
కెర తిలి రిసొచి, నరు అతయ్ జో కెర తిలి రిసొ జోక జేలి కెర
జేల్ తె గల తిల.

20 తెదొడి కిచొచ్ జలి మెలె, యేసుక విడద్ల్ కెరుక మెన
తెదొడి ఎద పిలాతుక ఇసుట్ మ్ తిలి రిసొ, దసిస్ మెన కేక్
గల బెర తిలసక అనెన్క్ సుటుట్ సంగుక దెరికయ్, 21 జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ “జోక §సిలువతె గల టీఁవడ మొరి సిచచ్ కెరు!
మొరి సిచచ్ కెర!” మెన కేక్ గల.

22 తెదొడి అనెన్క్ సుటుట్ , ఇనెన్తెన్ మొతుత్ మ్ తివెవ్ర్
జలి, పిలాతు “కిచొచ్క? ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ కెర అసెస్?
మొరి సిచచ్ జతి ఎదిలి కేన్ నేరిమ్ ఈంజొ కెరిల్స్ చి రుజుజ్
అంక డీసె నాయ్. జాకయ్ ఇనెన్క కొరడ్ల్ తెన్ పెట బుదిద్
సికడుత్ చి, విడద్ల్ కెరిందె” మెలన్. 23 గని బెర తిల జనాబ్
“జోక సిలువ గలు! మొరుస్!” మెన కేకుల్ గల గల,
బలవంతుమ్ కెర జీనల్. 24జాకయ్ “జేఁవ్ బలవంతుమ్
కెర సంగిలి రితి జరుగ్ జవుస్” మెన పిలాతు తీరుప్ దిలన్,
25 అనెన్, పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి పెజల్ క విరోదుమ్ సికడొల్
నరు అతయ్ కెర తిలొ బరబబ్కయ్ ముల దిలన్; బెర తిల
జనాబ్ బలవంతుమ్ కెర తిలి రిసొ-చి “యేసుక కిచొచ్ కెరె
గే కెర తుమ్ చి ఇసుట్ మ్ తుమ్ చిపూచి” మెన, జోవయించి
అతిత్ జోక సొరప్ కెర దిలన్.

యేసుక సిలువతె టీఁవడుక మెన కడ నిలిసి
(మతత్ 27:32-44; మారుక్ 15:21-32; యోహా

19:17-19)
26 జలె, యేసుక పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచి బయిలె కడ నెతె

తా, ‘యేసుక టీఁవడిత్ సిలువ వయన జోవయించి పటిట్
ఇండుస్’ మెన, కేనె గే బయిలు దేసిమ్ తెంతొ జా వాట్
జెతెతిలొసీమోనుమెలొకురేనియుపాంతుమ్ చొమానుస్క
దెర కెర, జోక జా సిలువ వయడల్. 27అనెన్, యేసుచి పటిట్
ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జెతె తిల, అనెన్ జోవయింతెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
తేర్ బోదల్ గుండెతె పెటన ఏడుకుడు జతె తిల. 28 గని
యేసుపసులజోవయింక, “ఓయెరూసలేమ్ చతేర్ బోదలు,
అంక జెతి బాద చి రిసొ తుమ్ ఏడ నాయ్, గని తుమ్
కిచొచ్చి రిసొ ఏడుక మెలె, తుమ్ క చి తుమ్ చ బోదల్ క
రిసొయ్ ఏడ. 29మెలె, ఈందె, ‘గొడుడ్ జలసక, బోదల్ నే
పాయిలసక, దూద్ నే పియడల్సక చెంగిలి!’ మెన తుమ్

‡ 23:17 23:17ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్ తొలితొచ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 17నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. § 23:21 23:21 ‘సిలువ’ మెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్
అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డండల్ బెదవుల. జా సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోవయించ అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ, అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట, సిలువ
బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొమానుస్ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్,జా.
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సంగిత దీసల్ జెవుల. 30 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ దీసల్ కచ
సిచచ్ల్ దెక కెర, ‘అమ్ చి ఉపిప్రి సేడ అమ్ క డంక గెల’
మెనడొంగల్ కచిమెటట్ల్ కసంగుల. 31*అఁవివ్తిలిమటుట్ క
మానుస్ల్ ఇసి కెరెల్, సుకా గెలిమటుట్ క కిచొచ్ కెరులగే?” మెన
జేఁవ్ క సంగిలన్.

32యేసు తెన్ మొరి సిచచ్ జతి రిసొ అనెన్ దొగులక కి
ఒతత్ కడ నిల. జేఁవ్ నిజుమి నేరిమ్ లు కెరల్స.
యేసుక సిలువతె టీఁవడిల్సి

33 జలె, ‘గిడిగ్ రితి పోలికచి మెటట్ ’ మెలిస్ తె జేఁవ్
ఎతిక్జిన్గెచచ్పాఁవ కెర,యేసుకజోచిసిలువతెటీఁవడల్ చి,
జోడెబిపకక్ఎకిక్లొకచిఉజెతొపకక్ఎకిక్లొకజేఁవ్దొగుల
నేరిమ్ కెరల్సక కి ఎకెక్క్ సిలువల్ తె టీఁవడల్. 34 †అనెన్, జోక
దసిస్ కెరల్సచి రిసొ యేసు “ఓ బ, ఇనెన్క చెమించుప కెరు.
కిచొచ్ కెరతిగేనేన్ తి”మెనదేముడుఅబొబ్స్ కపారద్న కెరల్న్.
జోక సిలువతె టీఁవడల్ ‡జమానుల్ సుదల్ జోచ పాలల్

వంటనుక మెన చీటి గలిల. 35 పెజల్ పాసి టీఁవ తా
దెకితె తిల, “జో అనెన్ మానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ , గెద.
దేముడు ‘తెదయిందె’ మెన సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
కీసుత్ జయెదె జలె, జొయియ్ నిసానొల్సొ జయెదె జలె, జోక
జొయియ్రచిచ్ంచుప కెరనుస్!” మెనయూదుల్ చఅదికారుల్
జోక ఆఁసిల.

36 జమానుల్ సుదల్ కి జోక కొంకడల్. జోచి పాసి జా కెర,
§అమ్ డి తిలి దాచ రసుస్మ్ చంపొ కెర దా, 37 “తుయి
యూదుల్ చొ రానొ జలె, తుకయ్ తుయి రచిచ్ంచుప
కెరను!” మెన కొంకడెత్ తిల. 38 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ కెరల్
మెలె, *“యూదుల్ చొరానొఈంజొ”మెనరెగిడిల్ దారిచ్గండ
యేసుచి బోడిచి ఉపిప్రి ఒడొయ్ ల.
యేసు తెన్ సిలువల్ తె ఒడొయ్జాతిల దొగుల చోరుల్

39 ఒతత్ అనెన్ సిలువల్ తె ఒడొయ్ జా తిల నేరిమ్ కెరల్
దొగులతె ఎకిక్లొ, జలె, “ ‘తెదయిందె’ మెన దేముడు
సంగిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నెంజిస్ గె? జలె, తుకయ్
తుయి రచిచ్ంచుప కెరను చి అమ్ క కి రచిచ్ంచుప కెరు!”
మెనయేసుక దూసుప కెర సంగిలన్. 40 జలె, జో ఎకిక్లొ
దసిస్ లటట్బిత్కయ్, అనెన్కొల్ జోక “ఇనెన్తెన్ తుయి ఎకిక్ రితి
సిచచ్ జలెకి, దేముడుక బిసిస్ నాయ్ గె? 41 ఆమ్ జలె,
అమ్ నేరిమ్ లు కెరిల్ రిసొయి నాయిమ్ తెన్ అమ్ క సిచచ్

కెర అసిత్, అమ్ కెరల్ కమొక జెతి సిచచ్తె అమ్ క గల అసిత్.
గని ఈంజొ మానుస్ కిచొచ్ ఇదిలిస్ తపుప్ కి కెరె నాయ్”
మెన ఈంజొ అనెన్కొల్ †చోరు తొలిల్తొచొక గోల కెర. 42 జో
యేసుక, “ఓయేసుపబు, తుయిరానొజాఏలుప కెరి తుచి
అదికారుమ్తెన్అనెన్ జెతిపొదికఅంక ఉచర దయదెకు”
మెన సంగిలన్. 43 యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసిమెలె,ఆజి కి చెంగిల్తోట రితి ‡పర సుతె అంచి
తెన్ తసెత్”మెన సంగిలన్.

యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56; మారుక్ 15:33-41; యోహా

19:28-30)
44మెదెద్నె, బార గంటల్ జలి పొది తెంతొ, జలె, తినిన్

గంటల్ ఎద, పొదుద్ అందర్ జా గెలి చి, §జా దేసిమి ఒండి
అందర్జా గెలి. 45అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె, దేముడుచి
గుడితె ఒడొవ తిలి *తెర ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎద చిరి జా
దొనిన్ గండల్జా గెలి. 46తెదొడియేసు గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన
“ఓ బ, తుచి అతిత్ అంచి జీవుఆఁవ్సొరప్ కెర దెతసి”మెన
సంగ పానుమ్ముల దిలన్.

47 జలె, యేసుక దెకితె తిలొ †పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ , జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ దెక కెర, దేముడుక గవురుమ్
కెరొల్ చి, “ఈంజొ మానుస్ కచితుమ్ పునిన్మ్ చొ!” మెన
సంగిలన్. 48అనెన్, కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె గే దెకుమమెనఒతత్
గెచచ్ తిలమానుస్ల్ఎతిక్జిని,జరుగ్ జలిసిదెక కెర, గుండెతె
పెటన గెరి ఉటట్ గెల. 49 అనెన్ యేసుచ గోతుసుదల్, చి
గలిలయపాంతుమ్ తెంతొజోచి పటిట్ జా ‡సవెచన కెర తిల
తేర్ బోదల్ కి సిలువల్ క ఇదిల్ దూరి టీఁవ తా జరుగ్ జలిసి
ఎతిక్ దెకితె తిల.

యేసుచి పీనుమ్ ఎంగడ్వ దిలిసి
(మతత్ 27:57-61; మారుక్ 15:42-47; యోహా

19:38-42)
50 అరిమతయ్ మెంతి ఏక్ గఁవివ్చొ యోసేపు మెలొ

ఎకిక్లొ తిలొ. యూదుల్ చి వెలిల్ తగుతె వెసితొసొ జయెదె,
జో, చెంగిలొ సతిత్మ్ చొ మానుస్ జయెదె. 51 జేఁవ్ అనెన్
వెలెల్ల సుదల్యేసుచి ఉపిప్రి కుట కెరిల్స్ తెజోబెదెనాయ్,
జోకఇసుట్ మ్నాయ్చి, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచి
రాజిమ్ కెఁయఁక ఎదారుద్ మ్ డీసెదె,జారాజిమ్ చొ కీసుత్ రానొ

* 23:31 23:31 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ తిలొ దారు జలొసొకమానుస్ల్ ఇసి కెరెల్, తుమ్ సుకా గెలి దారు జతసక కిచొచ్ కెరుల?’ † 23:34 23:34ఈంజ ఎతిక్
తొలితొరెగిడిల్ గీకుబాసచసగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజ ‘అనెన్’తెంతొ ‘పారద్న కెరల్న్’ఎదచికోడుతయెనాయ్. ‡ 23:34 23:34యోహాను 19:23. § 23:36
23:36 రానల్, సొమాస్రుల్ నెంజిలమాములుమ్మానుస్ల్ పితి రగుమ్ అమ్ డి తిలి దాచ రసుస్మ్ * 23:38 23:38యోహాను 19:20తె దెకిలె, పిలాతు
అదికారిజాదార్ గండసొంత రెగడ్ తిలన్. తినిన్బాసల్తెన్ రెగడ్ తిల; గీకుబాసతెన్,రోమ్దేసిమ్ చిలాటిన్బాసతెన్,చిజేఁవ్యూదుల్ చిసొంతఎబీబాసతెన్.
† 23:41 23:41మతత్యి 27:44. ‡ 23:43 23:43 నెంజిలె ‘పరలోకుమ్ తె’. § 23:44 23:44 నెంజిలె ‘ఒండి బూలోకుమ్ తె’. * 23:45
23:45 ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరిల్ తెర,జా. జాచిరిజాదొనిన్ గండల్ జలిస్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె,యేసు
మొరిల్స్ తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చిమానుస్ల్ క అడుడ్ తిల పాపుమ్జోయేసు గెచచ్య్ లిస్ చి అరుద్ మ్. ఏబీయులుక రెగిడిల్ ఉతుమ్ 10:19, 20.
† 23:47 23:47జోరోమియుడు జయెదె జలెకి. ‡ 23:49 23:49 లూకా 8:1-3 దెక.



లూకా 23:52 126 లూకా 24:20

ఏలుప కెరెదె?’ మెన జో రకితె తిలన్. 52ఈంజొమానుస్,
జలె, పిలాతు అదికారితె గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్
అంక దె” మెన జా ఉతవ వెంట గెలిత్ రిసొ సెలవ్ నఙిలన్,
53 అనెన్, ఉతవ కెర, జోచి ఉపిప్రి చెంగిల్ విలువ §బటట్
గండ పంగవ కెర, కకక్ అగెగ్ నే రోవ తిలి సాపయ్ డొలిమ్
కెరిల్ మెసుస్న్ తె రోవ దిలన్. 54 *కేన్ దీసి దసిస్ కెరల్న్ మెలె,
యూదుల్ చి సెలవ్ కడనిల్ దీసిక బోగి జయెదె.

55 యేసుక †సవెచన కెరుక మెన అగెగ్ గలిలయ
పాంతుమ్ తెంతొ జో తెన్ బెద జా తిల తేర్ బోదల్ జలె,
‡యోసేపుచి పటిట్ జా తిల, మెసుస్న్ దెక, యేసుచి పీనుమ్
కీసి ఎంగడ్వ దిల గే దెకిల. 56దెక కెర, జేఁవ్ తతాగెరలె గెచచ్
కెర, జోక పడొత్ గాఁసుక మెన చెంగిల వాసెన తేలుల్ తెయార్
కెరల్. అనెన్ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్ రితి
సెలవ్ కడనిల్ దీసి తుకెల్ తిల.

24
యేసుక ‘జీవ్జా అసెస్’మెన రుజుజ్ అయ్ లిసి
(మతత్ 28:1-10; మారుక్ 16:1-8; యోహా 20:1-

10)
1 సెలవ్ కడనిల్ దీసి రాత్ పాయితె తతికయ్, జేఁవ్

తేర్ బోదల్ జేఁవ్ తెయార్ కెరల్ వాసెన తేలుల్ దెరనమెసెన్ గెల.
2 జలె, ఒతత్ పాఁవిలె, కిచొచ్ దెకిల మెలె, జా సాపయ్ డొలిమ్
కెరిల్ మెసుస్న్ పెసితివాట్ క డంక తిలొవెలొల్ పతుత్ రు ఒసుస్ల్
జాఅసెస్మెనదెకిల, 3పెసిలె,యేసుచిపీనుమ్జేఁవ్ క డీసె
నాయ్.

4 జలె, యేసుచి పీనుమ్ అపెప్ నెంజిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్
ఉచరుక గేజేఁవ్నేనతతికయ్,ఈందె,దగదగాలన్మెరుస్ప
జలపాలల్గలనల్ దొగులఉబెడల్రితదూతల్జోవయించి
పాసి టీఁవిల. 5ఈంజేఁవ్ తేర్ బోదల్ బియఁ గెచచ్ బుఁయి
పకక్ దెకితె తతికయ్, జేఁవ్ దూతల్ జోవయింక కిచొచ్ మెల
మెలె, “జీవు తిలొసొక కిచొచ్క మెసెన్ చజితసు? జో ఇనెన్
నాయ్. జో జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్. 6 ఈందె, జో తెదొడి
గలిలయతె తా ఒతత్ తెంతొ నే బార్ జతె అగెగ్ తుమ్ క
సంగిలిసి తుమ్ ఏద కెర.” 7 కిచొచ్ మెలె, “*ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక విరోదుమ్ సుదల్ అనెన్ పాపుమ్
సుదల్ చిఅతిత్ సొరప్ కెర దెంకఅసెస్ చి,జేఁవ్అంక సిలువతె
టీఁవడమారుకఅసెస్,చితిరత్ కఆఁవ్అనెన్ జీవ్జాఉటుట్ క

అసెస్, మెన సంగిలన్, గెద” మెన దూతల్ సంగిల. 8జేఁవ్
తేర్ బోదల్యేసుచ తెదొడ్ చకొడొఏదసట్ కెరల్, 9అనెన్,మెసెన్
తెంతొ పసుల ఉటట్ గెచచ్, †ఎగరజిన్యేసుచ సిసుస్ల్ క చి
జోవయింక నంపజల అనెన్ ఎతిక్జిన్ క జా కబుర్ సంగిల.

10 జేఁవ్ ఎగరజిన్ యేసుచ ‡బారికుల్ క జో జీవ్ జా
ఉటిల్స్ చి రుజుజ్ సంగిల జేఁవ్ తేర్ బోదల్ కొనస్ మెలె,
మగద్ల గఁవివ్చిమరియ,యోహనన్, §యాకోబుచిఅయయ్సి
మరియ, చిజోవయింతెన్ తిల *అనెన్ తేర్ బోదల్. 11జేఁవ్
సంగిలిస్ క ‘వెరి కోడు’ మెన ఈంజేఁవ్ ఎగరజిన్ ఉచర
నంప కెరి నాయ్. 12 †గని పేతురు ఉటట్ కెర, మెసుస్న్ తె
నిగ గెలొ, అనెన్ ఒతత్ పాఁవ వంపొ జా తెడి దెకిలె, యేసుచి
పీనుమ్ క అగెగ్ పంగవ తిలి బటట్య్, గని పీనుమ్ నాయ్,
కిచొచ్ నాయ్. జలె, జరుగ్ జలిస్ క ఆచారిమ్ జా ఉచరన
ఉచరన, గెరి ఉటట్ గెలన్.

ఎమామ్యు గఁవివ్ దొగుల సిసుస్ల్ క యేసు దసుస్ల్ జా
బెద గెలిసి

(మారుక్ 16:12-13)
13జయియ్ దీసి,యేసుచ సిసుస్ల్ జలదొగుల ఎమామ్యు

మెంతి గఁవివ్ గెతె తిల. జాగాఁవ్యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క
ఎగర కిలొమిటరుల్ దూరి తయెదె. 14 జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి
రిసొ జేఁవ్ దొగుల లటట్బెత్ తిల, 15 జలె, జేఁవ్ దసిస్ లటట్బెత్
తతికయ్,యేసుసొంతజావాట్జాజోవయింతెపాఁవ కెర,
జోవయింతెన్ బెద ఇండుక దెరల్న్. 16 జలె, జోక దెకిలెకి,
జోక జేఁవ్ చినుక ‡అడుడ్ కెరె తిలన్, చి చినితినాయ్.

17తెదొడియేసుజోవయింక “తుమ్ఇండఇండ, కిచొచ్చి
రిసొ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెత్ అసుస్స్?” మెనపుసిలన్
చి, జేఁవ్ ముసురన్ జా ఇదిలిస్ మొకొమ్ కెరన అసిత్.
18 జోవయింతె ఎకిక్లొ కెల్యొపా మెలొసొ. జో, జలె,
“ఈంజమదెనెయెరూసలేమ్ తె జరుగ్ జలిసి ఒతత్ అయ్ లస
ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. ఎకిక్ తుయి నేనిస్ గె?” మెన జోచి
ఆచారిమ్ సంగిలొ. 19 యేసు జోవయింక “కిచొచ్ జరుగ్
జలిసి?” మెలన్, చి జేఁవ్ జోక నజరేతు గఁవివ్చొయేసుచి
రిసొ జరుగ్ జలిసి. జో దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ జా
తిలొ. జో కెరిల్ బోదన, జో కెరల్ వెలెల్ల కమొ, దేముడు దిలస
చి,జోచిబోదనజోచకమొకఎతిక్జిన్పెజల్నంప కెరతిల.
20 గని అమ్ చ వెలెల్ల పూజరుల్ చి అమ్ చ అదికారుల్ ‘జో
మొరిసిచచ్ జవుస్తుమ్మొరిసిచచ్ తియ’రోమ్దేసిమ్ చ

§ 23:53 23:53యూదుల్ తెన్ బటట్క దిగిల గండల్ కెర గుడియవుల, పీనుమ్ క. * 23:54 23:54 ‘సాంజ్ జలె అనెన్క్ దీసిమొదొల్జాతయెదె-సెలవ్
దీసి; చి రిసొ, తెదొడ్ క వెంట గెలుక నెంజె’ మెన జేఁవ్యూదుల్ చి రితి ఉచర, సాంజ్ సరిగా నే జతె అగెగ్ వెంట గెల. † 23:55 23:55 లూకా 8:1-3 దెక.
‡ 23:55 23:55యోసేపుతెన్ నీకొదేమొమెలొబెద వెంట గెల. యోహాను 19:39-40. * 24:7 24:7 లూకా 9:22, 24. † 24:9 24:9యేసుక
విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ దెర దిలొయూదా మదెనె అతయ్ కెరన తిలొ. మతత్యి 27:5, బారికుల్ 1:18. ‡ 24:10 24:10 ఒగగ్ర్ తె ‘సిసుస్ల్’ మెన అసెస్.
‘బారికుల్’ మెలిపుసత్కుమ్ తెపూరి ‘బారికులీ’ మెంతె తయెదె. § 24:10 24:10ఈంజమరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె; మారుక్ 6:3. * 24:10
24:10జోవయింతెఎకిల్ ‘సలోమే’మెలిసి;మారుక్ 15:40. † 24:12 24:12ఈంజఎతిక్తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 12 నంబర్ చికోడు తయెనాయ్.
‡ 24:16 24:16 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ కయ్జాఅడుడ్ తయెదె. మారుక్ 16:12తె దెకిలె,యేసుచిపోలిక ఇదిల్మారుస్ప జా తిలి.
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అదికారుల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిల చి, సిలువతె టీఁవడ
మారల్. 21 ఆమ్, జలె, జోక “ ‘అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క
§రచిచ్ంచుప కెరుక తిలొసొజొయియ్’మెన ఆసజా తిలమ్.
అనెన్, అమ్ సంగిలిసి జరుగ్ జలి తెంతొ, జో మొరిల్ తెంతొ,
అపెప్ తిరతి జా అసెస్. 22 అనెన్ కిచొచ్ మెలె, అమ్ చి తెన్
బెదితసగుమ్ జిన్తేర్ బోదల్ఆజిఅమ్ క ఆచారిమ్ చికోడు
సంగిల. రాత్ పాయితె తతికయ్. జేఁవ్ మెసెన్ గెల చి,
23 ఒతత్ యేసుచి పీనుమ్ డీసె నాయ్, చి అమ్ తె జా కెర
అనెన్ కిచొచ్ మెల మెలె, దూతల్ అమ్ క డీసన్ సేడల్ చి,
యేసుక ‘జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్’ మెన అమ్ క సంగిల మెల.
24అమ్ చితె తిలస సగుమ్ జిన్ మెసెన్ గెచచ్ దెకిల చి, జేఁవ్
తేర్ బోదల్ సంగిల్ రితి తిలి. గని యేసుక, దెకితి నాయ్”
మెన జేఁవ్ దొగుల సంగిల. 25యేసు జోవయింక, “కిచొచ్
గాయ్నుమ్ నెంజిలస, తుమ్! దేముడుచ కబురుల్ సంగిల
పూరుగ్ ల్ చకొడొఅరుద్ మ్ కెరనుక నంప కెరుకఆలిస్మ్కెరసు,
కిచొచ్క? 26 కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దస బాదల్ సేడ జో
గవురుమ్జతిస్ తెగెచుచ్కదొరుక్జలి, గెద”మెన, 27మోసే
చి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్, అనెన్ దేముడుచ కబురుల్
సంగిల పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ రెగిడల్, జోచి రిసొచ దేముడుచ
కొడొతె రెగిడల్ ఎతిక్చి అరుద్ మ్యేసు సంగిలన్.

28జలె, జేఁవ్ గెతిగాఁవ్పాసిజాజెతికయ్,యేసు అనెన్
దూరి గెచుచ్క మెలి రితి జలొ, 29 గని, “సాంజ్ జలి. పొదుద్
గెతయ్. అమ్ చి తెన్ ఇనెన్ తుయి నిద తా” మెన జోక
బతిమాలప్ జా సంగిల, చి జేఁవ్ తతిస్ తె బెద గెలన్.

30జలె,జోవయింతెన్అనిన్మ్ కంకమెన వెసిలొ,అనెన్,
ఏక్ పోడి అతిత్ దెరన ‘ఈంజ తుయి దా దయ కెరల్ది’ మెన
దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర, జా పోడి మోడ కెర,
జోవయింక వంట దిలన్. 31 దసిస్ కెరికయ్, జోవయించ
అంకివొ టేంట జల చి, అరుద్ మ్ అయ్ లి చి జోక చినిల.
చినిలి బేగి,యేసుమాయజాఉటట్ గెలొ.

32 దసిస్ జరుగ్ జతికయ్. “నిజుమి, అమ్ వటెట్ జో
తెన్ జెతె తిలి పొది, దేముడుచ కొడొచి అరుద్ మ్ అమ్ క
జో దెకయ్ తె తిలి పొది అమ్ చి పెటిట్ డడిడ్ల్ రితి సరద్ తిలి,
గెద” మెన లటట్బనల్. 33జోవయించి ఒగగ్ర్ సరద్క బేగి ఉటట్
జయియ్ గడియయ్బార్జాయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె అనెన్

గెల. ఒతత్ పాఁవ కెర, ఎగరజిన్ యేసుచ సిసుస్ల్ క చి
జోవయింతెన్తిలసక చజిలచి, 34జేఁవ్ఈంజేఁవ్దొగులక
కిచొచ్ మెల మెలె, “పబు నిజుమి జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్.
*సీమోనుక డీసిలన్!” మెన జేఁవ్ సంగితికయ్, 35యేసు
ఎమామ్యుస్ తె గెతి వటెట్ దసుస్ల్ జలిసి అనెన్ పోడి
మోడిత్కయ్ ఈంజేఁవ్ జోక చినిలిసి ఈంజేఁవ్ జోవయింక
సంగిల.
జోచ ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు డీసిలిసి
(మతత్ 28:16-20; మారుక్ 16:14-18; యోహా

20:19-23;బారి కమొమ్ 1:6-8)
36 జేఁవ్ దసిస్ లటట్బంతె తతికయ్, యేసు డీస

జోవయించి నెడిమి టీఁవిలన్, అనెన్, †“తుమ్ క సేంతుమ్
తవుస్. తుమ్ బమమ్ జా నాయ్. ఆఁవివ్, గెద” మెలన్.
37 గని జేఁవ్ బియఁ గెచచ్ బమమ్ జల. జోక ‘డుంబొ’
మెన ఉచరల్. 38 జో, జలె, జోవయింక “తుమ్ కిచొచ్క
బమమ్ జతసు? తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్క అనామ్నుమ్ జతసు?
39 అంక సిలువతె గలిలి పొది జేఁవ్ అంచ అతిత్లె చటెట్లె
పెటల్ మేకుల్ చ మచచ్ల్ దెక అంక తుమ్ చిన. ఆఁవివ్
గెద. అంక చడ దెక. డుంబొక ఆఁగ్ తయె నాయ్ అడొడ్
తయె నాయ్, గెద, గని అంక అసెస్.” 40 ‡మెన జోచ
అతొత్ చటొట్ జోవయింక దెకయ్ లన్. 41 జలె, జోవయించి
సరద్సంతోసుమ్, జోవయించి ఆచారిమ్ క జేఁవ్ తెదొడి ఎద
నంప కెరుక ఇదిల్ అలల్ర్ జలి రిసొ, “ఇనెన్ కిచొచ్ జలెకు
కతిసి అసెస్ గె?” మెన పుసిలన్. 42మొసొస్ గండ దిల,
43 జో డుంబొ నెంజిలిస్ చి రుజుజ్ క జో నఙన జోవయించి
మొకెమ్ కయ్ లన్.

44 తెదొడి జోవయింక, “ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలి పొది,
‘మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల §ఆగన్ల్ తె
అంచి రిసొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్, దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ మ్ చచి కోడు,
చి *కీరనల్ తె †రెగిడిల్సి ఎతిక్ కచితుమ్ పూరి జరుగ్
జంక అసెస్’ మెన సంగిలయ్, గెద” మెన సంగ కెర,
45 దేముడుచ కొడొతె తిలిసి జేఁవ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి
‡అరుద్ మ్ దెకయ్ లన్. 46 జోవయింక కిచొచ్ మెలన్ మెలె,
“దేముడుచి కోడుతె రెగడ్య్ లిసి కిచొచ్ మెలె, ‘దొరుక్ జలొ

§ 24:21 24:21 నెంజిలె ‘అనెన్ గెనన విడద్ల్ కెరుక తిలొసొ’. మాములుమ్ యూదుల్ జోవయించ ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తెంతొ పడొత్ జోవయింక
ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ తెంతొ చి రచచ్నక ఉచరె తిల. బారికుల్ 1:6-8 కి దెక. ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ కి జా రగుమ్ రచచ్నచి రిసొ ఉచరె
తిల, కిచొచ్గె. అపెప్చి మటుట్ క ముకిక్మ్ క పాపుమ్ తెంతొ చి రచచ్న దొరుక్ కెరుక యేసు అయ్ లొ, చి జాచి రిసొ దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలొ. లూకా 5:24
యోహాను 3:16-18 దెక. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఆకర్ కయ్ ఆగాసుమ్ బూలోకుమ్మారుస్ప కెరెదె, చి తెదొడ్ కయ్యేసు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరెదె,
చి ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్పూరి గెచుచ్ల. డీసయ్ లిస్ 21:3-5, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 15:24-28. * 24:34 24:34 ‘సీమోను’ మెలె,
పేతురు. † 24:36 24:36 “తుమ్ క”తెంతొ 36నంబర్ కోడుచి ఆకర్ కోడు ‘మెలన్’ ఎదచి కోడు ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెతయెనాయ్.
‡ 24:40 24:40ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 40నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. § 24:44 24:44 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,
మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియ
బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. * 24:44 24:44 జేఁవ్ కీరనల్ తె దావీదు రానొ జలొ
పూరుగ్ మ్ చొ ఒగగ్ర్ రెగిడల్న్. † 24:44 24:44 లూకా 18:31, 22:37, కీరనలు 20:42. ‡ 24:45 24:45 నెంజిలె ‘సెకి తిలన్’.
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కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఒగగ్ర్ బాదల్ సేడ మొర తిరత్ క
అనెన్ జీవ్జాఉటుట్ క అసెస్’మెన §అసెస్. అనెన్, ‘కచితుమ్
జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుచి అపెప్చి సెలవ్ కిచొచ్ మెలె,
47మానుస్ల్ జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చినన జేఁవ్పాపల్ క దుకుమ్
జా ఒపప్న ములిలె, కీసుత్ దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలిస్ చి
రిసొ అపెప్ జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చెమించుప జతి వాటు
దొరుక్ జా అసెస్ మెన ఆఁవ్ కీసుత్ చి నావ్ తెన్ తొలితొ
యెరూసలేమ్ తె పడొత్ ఒండి లోకుమ్ చ పెజల్ ఎతిక్చ
మానుస్ల్ తె తుమ్ బోదన కెరుక అసెస్. 48ఈంజ ఎతిక్చి
రిసొ సాచుల్ జా అసుస్స్, చి తుమ్ బుల సాచి సంగుక
అసెస్. 49 ఈందె, అంచొ దేముడు అబొబ్ ‘జోవయించి
పెటిట్ *తెదయిందె’ మెన సంగ తిలి జోచి పరలోకుమ్ చి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ తెదయిందె, గని
పరలోకుమ్ తెంతొ చిజాఆతమ్సెకి తుమ్ చి పెటిట్ జా తుమ్ క
తెయార్ కెరె ఎదక, ఈంజ మదెనె ఈంజ యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె తుమ్ రకితె తా” మెనయేసు జేఁవ్ ఎగరజిన్ క
చి ఒతత్ తిల జోక నంపజల అనెన్మానుస్ల్ క సంగిలన్.
యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిసి
(మారుక్ 16:19-20;బారి కమొమ్ 1:9-11)

50తెదొడియేసుజోవయించసిసుస్ల్ క కడన, †బేతనియ
గాఁవ్ పకక్ గెల చి, అతొత్ ఉకుక్ల జోవయింక దీవెన దిలన్.
51జో దసిస్ జా దీవెన దెతె తా, జోవయించి నెడిమి తెంతొ
ముల ఉకిక్ల్ జా పరలోకుమ్ తె ఉటట్ గెలన్. 52 తెదొడి
జేఁవ్ సెరున్ సేడ జోక బకి కెర తా ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ తెన్
యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెల. 53 రోజుక దేముడుచి గుడితె
గెచచ్,యేసుచి రిసొజోదేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల.

§ 24:46 24:46యెసయా 53:1-9 ఎద జోబాదల్ సేడమొరిస్ చి రిసొచిటాలి అసెస్, చి దెసుస్ నంబర్ తెంతొబార నంబర్ ఎద జో అనెన్ గవురుమ్ జతిస్ చి
రిసొచి కోడు అసెస్. జో తిరత్ కయ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ చి రిసొ జా నే జతె అగెగ్ అనెన్ పూరుగ్ మ్ చి వాట్ దేముడుచి కొడొతె, ‘జా జరుగ్ జయెదె’ మెన కేనె టాలి
డీసత్య్మెలె,యోనాపుసత్కుమ్ తె. యోనాక వెలొల్ మొసొస్ గీడ తిరత్ క జోవయింక ఒక విడద్ల్ కెరిల్సి. యేసుమొర తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జంక తిలిస్ చి రిసొచిటాలి
జా. * 24:49 24:49యోవేలు 2:28, 29 దెక. † 24:50 24:50 బేతనియగాఁవ్ ఒలీవమెటట్య్ అసెస్; ఎటొట్ పకక్య్. బారికుల్ 1:6-12చి దెకిలె,
జో పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిస్ చి రిసొ ఒతత్య్ కి అసెస్.
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యోహాను సుబుమ్ కబుర్
యోహాను రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

యేసుకీసుత్ కొనొస్
1 *మొదొల్ తెంతొ కి దేముడుచి †కోడు తిలొ. కిచొచ్

జెరుమ్న్ నెంజిలిపొదితెంతొ కిజాకోడు దేముడు తెన్ తిలొ.
జా కోడుయి దేముడు జా తిలొ.‡ 2జొయియ్ కిచొచ్ నెంజిలి
జాపొది దేముడు తెన్ తిలొ. ఎతిక్ జోచి అతిత్ కలుగ్ ప జలి.
3 తిలిసి ఎతిక్ జో నెంజితె జెరుమ్న్ జయె నాయ్. 4జోచితె
జీవు తిలి, జా జీవు మానుస్ల్ క ఉజిడి జా అసెస్. 5 జా
ఉజిడి అందర్ తె ఉజిడి దెతె అసెస్ గని అందర్ జాఉజిడిక
చినన్ క నెతిరయ్§.

6 దేముడు తెదయ్ తికయ్, ఏక్ మానుస్ బార్ జలన్.
జోవయించినావ్యోహాను. 7జోసాచి సంగుక అయ్ లన్.
ఎతిక్జిన్ కీసుత్ క నంపజా పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జతు
మెన, ‘దొరుక్ జలి *ఉజిడి యేసుకీసుత్ యి’ మెన సాచి
సంగుక అయ్ లన్. 8యోహాను, జలె, జా ఉజిడి నెంజె,
గని ‘కీసుత్ యి దొరుక్ జలి జా ఉజిడి’ మెన సాచి సంగుక
అయ్ లన్. 9ఈంజలోకుమ్ తెజెరిమ్తఎతిక్మానుస్కఉజిడి
దెతి నిజుమ్ జలి ఉజిడిఈంజ లోకుమ్ తె జెతె అసెస్.

10 జలె, ఈంజ లోకుమ్ తె జో తిలొ. ఈంజ లోకుమ్
జోచి అతిత్ జెరుమ్న్ జలి, గని ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్
జోక చినితి నాయ్. 11జోచి సొంత గేర్ చి మానుస్ల్ తె జో
అయ్ లన్, గనిజోచిసొంతమానుస్ల్జోక ఒపప్న్ తినాయ్,
నంపజతి నాయ్. 12 దసిస్ జలి పొది సగుమ్ జిన్ జోక
ఒపప్న బెదవన నంపజా గెల. జోవయింకయి, జలె, ‘తెదొడి
తెంతొదేముడుచబోదల్తుమ్జలదు’మెనసెలవ్దిలన్.
13జోచబోదల్జతిజెరుమ్న్,జలె, కేన్ సెకుమ్ తెజెరిమ్లి రిసొ
జరుగ్ జలిసి నెంజె, కేన్ తేరిస్ మునుస్సి ఆఁగ్ క ఆసచి రిసొ
జెరుమ్న్ జలిసి నెంజె. ఈంజ దేముడుచి దయచి రిసొజోచి
ఆతమ్సెకి దిలి రిసొచి జెరిమ్లస.

14 జలె, దేముడుచి కోడు ఈంజ లోకుమ్ తె మానుస్ జా
జెరుమ్న్ జా అమ్మానుస్ల్ తెన్ బెద జిలన్. పూరి దయ,
పూరిసతిత్మ్తాఅమ్ చితెన్జిలన్,చిజోచిపరలోకుమ్ చి
ఉజిడి దెకిల్ రితి జలమ్, చి ‘దేముడు తెంతొ అయ్ లొ
దేముడుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజొయి’ మెన అమ్ క నిజుమి

రుజుజ్ అయ్ లి. 15జోచి రిసొ “ ‘అంచి కంట పడొత్ జెతొసొ
అంచి కంట వెలొల్ . కిచొచ్క మెలె, అంచి కంట జో అగెగ్య్
తిలొసొ’మెనఇనెన్చి రిసొయిసంగిలయ్”మెనయోహాను
సాచిజా కేక్ గల సాటప్ కెరె తిలొ.

16 జోచి ఎదివాట్ బెరుతె తిలి దయ తెంతొ అమ్
ఎతిక్జిన్ దయ పడొత్ దయ పాయ అసుస్మ్. 17 మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడుచ ఆగన్ల్ అగెగ్ తెంతొ అమ్ క
దాఅసెస్, గని దేముడుచి దయ, నిజుమ్యేసుకీసుత్ చి అతిత్
దొరుక్ జలి. 18 కేన్ మానుస్కి కెఁయయ్ కి దేముడుక దెకిత్
నాయ్. మానుస్జోకదసేస్ దెకుక నెంజితయ్. జాకయ్,జోచి
పకక్య్ తిలొ దేముడుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి, ఈంజ లోకుమ్ తె
జెరమ్ అమ్ చి తెన్ జిఁయ, అబొబ్సి కీసొచొ గే అమ్ క దెకవ
అసెస్, చి అబొబ్స్ క దెకిల్ రితి జా అసుస్మ్.

బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 3:1-12; మారుక్ 1:1-8; లూకా 3:1-9,15-

17)
19 †యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ ‡యూదుల్ చ వెలెల్ల

మానుస్ల్ ‘తుయి కో?’ మెన పుసితి రిసొ, జోవయించ
పూజరుల్ క చి దేముడుచి గుడిచి సేవ కెరి లేవీపూరుగ్ మ్ చొచి
సెకుమ్ చ మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ క బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ
యోహానుతె తెదయ్ ల. 20 జేఁవ్ జోక ‘తుయి కో’ మెన
పుసితికయ్, జో అబదుద్ మ్ జయె నాయ్. జో కీసి సాచి
జలొ మెలె, “ఆఁవ్ కీసుత్ నెంజి” మెన సతిత్మ్ ఒపప్నల్న్.
21 దసిస్ ఒపప్న్ తికయ్, “దసిస్ జలె, దేముడుచ కబురుల్
సంగిలొ ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ ఏక్ వేల జసెత్ గే?” మెన
పుసిల. పుసిలె, “నెంజి” మెన సంగిలన్, చి “దసిస్ జలె,
దేముడుచ కబురుల్ సంగుక జెంక తిలొ జో అనెన్కొల్ జసెత్
గే?” మెన పుసిల, గని అనెన్ “నెంజి” మెన యోహాను
సంగిలన్. 22జోక జేఁవ్ అనెన్, “దసిస్ జలె, తుయి కొనొస్?
అమ్ క తెదయ్ ల వెలెల్ల మానుస్ల్ క అమ్ సంగుక అసెస్.
కొనొస్ మెన తుయి సంగితసి?” మెన జో తెన్ పుసిల.
23జోజోవయింక, “యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ లి
‘పబు జెంకవాట్సోగ కెర!’ మెనబయిలెపదేసిమి కేక్ గల

పబుచి అవాడ్ ఆఁవ్.
మెన రెగడ్ అసెస్, గెద. ఆఁవ్ ఎకిక్ జో” మెన యోహాను
సంగిలన్.

* 1:1 1:1 సముదుమ్బుఁయిలోకుముల్ కిచొచ్య్నెంజిలిపొది † 1:1 1:1మెలె, ఎకిక్లొచిపెటిట్ తిలిసిజోవయించికోడుతె కీసి చినుక జయెదె గే, దసిస్,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కీసొ అసెస్ గే చినుక జలె, యేసుకీసుత్ క దెకుక. పడొత్ , ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పెటిట్ తిలిసి యేసుకీసుత్ చి అతిత్ జరుగ్
జయెదె. ‡ 1:1 1:1 ‘పబు’మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, ఎతిక్క ఏలుప కెరొ దేముడు, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు. దేముడు అబొబ్స్ క కి దేముడు
పుతుత్ స్ క కి ‘పబు’ మెనుల. బయ్ బిల్ చి ఈంజ వాటతె ముకిక్మ్ క కీసుత్ కయ్ ‘పబు’ మెనుల. § 1:5 1:5ఈంజ లోకుమ్ చి పాపుమ్ ఆమస్ అందర్ రితి
జలెకి, ఉజిడ్ క అందర్ కీసి విజవుక నెతె గే, కీసుత్ చి సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి పాపుమ్ జీనుక నెతె. * 1:7 1:7 సతిత్మ్, సెకి. † 1:19 1:19యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి ఎకిక్ దేముడుచి గుడి తయెదె. యూదుల్ క జయి పటున్మ్ ముకిక్మ్ జయెదె. ‡ 1:19 1:19 ‘యూదుల్’
మెలె, ‘అంచయ్మానుస్ల్ జా అంకయ్జొకరు’మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నిసానల్ పెజల్.
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24 పిమమ్ట్ యోహానుక జేఁవ్ పరిచచ్ కెరల్స, జలె,
§పరిసయుయ్ల్ తెంతొ జా అసిత్, 25 “తుయి కీసుత్ నెంజిలె,
ఏలీయా నెంజిలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ అనెన్కొల్ కి
నెంజిలె, తుక కిచొచ్ అదికారుమ్ తయెదె, చి *బాపిత్సుమ్
దెతసి?” మెన జేఁవ్ పుసిల. 26యోహాను, జలె, “ఆఁవ్
జలె, మానుస్ల్ క పానితె బాపిత్సుమ్ దెతసి, గని తుమ్ చి
నెడిమి తుమ్ నేనొల్ ఎకిక్లొ టీఁవ అసెస్. 27 జో అంచి
కంట పడొత్ జెంక తిలొసొ. జో అంచి పడొత్ అయ్ లె కి, జో
కెదిద్ ముకిక్మ్ చొమెలె, జోచ జోడుల్ చ వాలివొయిపుక అంక
విలువనాయ్!” మెనజేఁవ్ కఇసిసంగిలన్. 28ఈంజఎతిక్
యోరాద్ ను గాడుక తూరుప్ పకక్చి ఒడుడ్ తెచి బేతనియమెలి
ఏక్ టాన్ తె జరుగ్ జలి.

పెజల్ చిమొకెమ్ కీసుత్ చి రిసొయోహాను సంగిలిసి
29 అనెన్క్ దీసి, యేసు పాసి తతికయ్, యోహాను జోక

దెక, “ఈంజ లోకుమ్ చ చి పాపుమ్ వయ గెచచ్య్ తొ
అమ్ చొ దేముడు దిలొ మెండపిలల్ జలొసొ ఓదె!” మెన
సంగిలొ. అనెన్, 30 “ఇనెన్చి రిసొయి ఆఁవ్ సంగిలి, ‘జో
అంచి పడొత్ జెరిమ్లెకి, అంచి కంట అగెగ్య్ తెంతొ తిలొసొ,
చి రిసొ అంచి కంట వెలొల్ జయెదె’ మెలయ్. 31 ఈంజొ
కొనొస్ గే ఆఁవ్ కి అగెగ్ నేనల్య్, గని ఆఁవ్ అయ్ లిసి జోచి
రిసొయి. †ఇసాయేలులు ఇనెన్క ‘అమ్ చొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ’ మెన చినుతు మెన, పాపుమ్ జో గెచచ్య్ తి రిసొ
పానితెమానుస్ల్ క బాపిత్సుమ్ దెతసి.”

32 తెదొడి యోహాను అనెన్ కిచొచ్ సాచి సంగిలన్ మెలె,
‡“దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పారవ్ పిటట్చి రితి జా,
ఆగాసుమ్ తెంతొ ఉత జా, జోచి ఉపీర్ టీఁవిలిసి ఆఁవ్
దెకిలయ్. 33ఆఁవ్ జోక ‘జొయియ్’మెన నేనల్య్. నేన్ తయ్,
గని పానితెచి బాపిత్సుమ్ ఆఁవ్ దెంక మెన అంక తెదయ్ లొ
జో అమ్ చొ దేముడు కిచొచ్ గురు సంగ తిలొ మెలె, ‘అంచి
ఆతమ్ ఉత జా ఎకిక్లొచి ఉపిప్ర్ టీఁవెదె, కచి ఉపిప్రి ఉత
జా టీఁవెదె గే, అంచి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క జోక
నంపజలసక జొయియ్ బాపిత్సుమ్ దా కెరెదె.’ 34 జలె, జోక
‘దేముడుచొ పుతుత్ సి ఈంజొయ్’ మెన ఆఁవ్ రుజుజ్ దెక
అసిస్, సాచి జా అసిస్” మెన ఒతత్ తిలసకయోహాను సాచి
సంగిలన్.
యోహానుచ సిసుస్ల్ తె దొగులయేసుచి పటిట్ గెలిసి

35 అనెన్క్ దీసి, యోహాను జోచి దొగుల సిసుస్ల్
తెన్ టీఁవ తతికయ్, 36 యేసు జా వాట్ ఇండ గెతె
తతికయ్,యోహానుజోక దెక, “పాపుమ్గెచచ్య్ తొదొరుక్
జలి దేముడుచి మెండపిలల్, ఓదె!” మెన సంగిలన్.
37 యోహానుచ జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్, జలె, సూన కెర,
యేసుచి పటిట్ గెచుచ్క దెరల్.

38 జలె, యేసు పసల్, జేఁవ్ పటిట్ జెతె తిలిసి దెక కెర,
జోవయింక “కిచొచ్ చజితసు?” మెన పుసిలన్, చి జేఁవ్
‘గురుబాబు’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ జోవయించి అరమయ్
బాసతెన్ “రబీబ్”మెనసంగ, “కేనెబసజాఅసిస్సి?” మెన
జోక పుసిల. 39జో “జొమమ్. జా, దెక” మెన సంగిలన్, చి
జేఁవ్ జో తెన్ గెచచ్, జో బస జలి టాన్ దెకిల. జలె, పాసి
పాసి చెతత్ర్ గంటల్ సంజె జలి రిసొ, జా దీసి జేఁవ్ దొగుల
యేసుతెతా గెల.
అందెయ పేతురు మెలొ అనొన్స్ క యేసుతె బుకారా

ఆనిల్సి
40యోహానుచి జా కోడు సూన యేసుచి పటిట్ గెల జేఁవ్

దొగులతె ఎకిక్లొ అందెయ మెలొసొ జయెదె. జో కొనొస్
మెలె, సీమోను పేతురుచొ బావొసి. 41 జో జలె, అనెన్క్
దీసి పెందలె కిచొచ్ తొలితొ కెరల్న్ మెలె, సీమోను మెలొ
జోచొ అనొన్స్ క చజ కెర, “మెసస్యక జలె కీసుత్ క చజ దెక
అసుస్మ్!” మెన సంగిలన్. §‘మెసస్య’ మెన జా బాస
తెన్ సంగిలె, గీకు బాస తెన్ ‘కీసుత్ ’ మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.
42 దసిస్ సంగ, సీమోనుక అందెయ యేసుతె కడ ఆనొల్ .
కడ ఆన్ తికయ్,యేసు సీమోనుక చెంగిల్ దెక, “యోహాను
మెలొ ఎకిక్లొచొ సీమోను మెలొ పుతుత్ సి, తుయి. జలె,
అపెప్ తెంతొ తుక ‘కేపా’మెననావ్తితసి”మెనసంగిలన్.
*‘కేపా’ మెన అరమయ్బాస తెన్ సంగిలె, గీకు బాస తెన్
‘పేతురు’ జయెదె.
అనెన్ దొగులకయేసు సిసుస్ల్ కెరనిల్సి

43 అనెన్క్ దీసి, గలిలయ పాంతుమ్ తె ఉటట్ గెచిచ్ందె
మెన యేసు ఉటట్ గెలన్. ఒతత్ పాఁవ కెర, పిలిప్ మెలొ
ఎకిక్లొక చజ కెర, “అంచి పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు
జా” మెన, యేసు జోక బుకారల్న్. 44 పిలిప్ బేతస్యిదా
పటున్మ్ చొ. అందెయ పేతురు కి జయియ్ పటున్మ్ చ.

45 జలె, నతనియేలు మెలొ ఎకిక్లొక పిలిప్ చజ కెర,
“అమ్ చొ, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లి

§ 1:24 1:24 పరిసయుయ్ల్ మెల పండితుల్, సదూద్ కయుయ్లు మెల పండితుల్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి వెలెల్ల పూజరుల్ యూదుల్ చి వెలిల్
సబతె వెసుల. * 1:25 1:25 ‘బాపిత్సుమ్’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుమానుస్చిపాపుమ్చెమించుప కెరి గురుక కెరిసి. కీసి ఎకిక్లొబాపిత్సుమ్
నఙనుక మెలె, “ఆఁవ్పాపుమ్సుదొ”మెనజోమానుస్ ఒపప్న,పాపుమ్దోయిజాగెతి గురుక పానితె డుఙతా, అనెన్ బార్ జంక. ఉపదెసిమ్ దెతొసొబాపిత్సుమ్
దెంక. † 1:31 1:31 ‘ఇసాయేలులు’ మెలె, యూదుల్ క అనెన్క్ నావ్ జయెదె. ‡ 1:32 1:32 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క

తెలుగు తెన్ సగుమ్ తె ‘పరిశుదాద్ తమ్’ మెంతతి నెంజిలె ‘చెంగిల్ ఆతమ్’ మెంతతి. § 1:41 1:41 ‘కీసుత్ ’ మెలె, మెసీస్య మెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొక తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొసొ. అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, ‘రానొ’, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ

దేముడు ఏలుప కెరయ్ లొసొ’మెలి అరుద్ మ్. * 1:42 1:42 ‘కేపా’మెలె, ‘పేతురు’మెలె, ‘పతుత్ ర్’మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.
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†ఆగన్ల్ తె, కీసుత్ చి రిసొ రెగిడొల్ , గెద. ‡అమ్ చొ దేముడుచ
కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ మ్ చ కి జోవయించి రిసొ రెగిడల్,
గెద. జలె, జో కీసుత్ క అమ్ చజ అసుస్మ్. జో కొనొస్
మెలె, నజరేతు గఁవివ్చొయోసేపుచొయేసుమెలొపుతుత్ సి.
జొయియ్” మెన నతనియేలుక సంగిలన్. 46 సంగిలె
నతనియేలు అనామ్నుమ్ జా “నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ కిచొచ్
జలెకు చెంగిల్ తిలిసి బార్ జయెదె గే?” మెన పుసిలన్,
గని పిలిప్ జోక “తుయి జా కెర, సొంత దెకు!” మెన జోక
యేసుతె కడ ఆనొల్ .

47 జలె, నతనియేలు పాసి జెతె తతికయ్, యేసు
జోక దెక జోచి రిసొ “ఈందె, సతిత్మ్ తిలొ ఇసాయేలుడు,
ఈంజొ. ఇనాచితె కిచొచ్ ఉపమెనుస్ నాయ్!” మెన
సంగిలన్. 48 దసిస్ సంగితికయ్, నతనియేలు ఆచారిమ్
జా “తుయి కీసొ మానుస్చి అంచి బుదిద్ చినిలది?” మెన
యేసుక పుసిలన్, చి యేసు జోక “పిలిప్ తుక నే బుకారె
అగెగ్, తుయి జో రూక్ మొదొలె వెస తిలి పొది తుక ఇనెన్
తెంతొ దెకిలయ్” మెన జబాబ్ దిలన్, చి 49 నతనియేలు
జోక “గురుబాబు, దేముడుచి పెటిట్చొ దేముడు పుతుత్ సి,
తుయి! అమ్ చ ఇసాయేలులుచొ రానొ, తుయి!” మెన
సంగిలన్. 50 యేసు జోక “ ‘ఆఁవ్ తుక రూక్ మొదొలె
దెకిలయ్’ మెన సంగిలి రిసొ తుయి అంక నంప కెరల్ది,
గెద. ఇనెన్చి కంట అనెన్ వెలెల్ల కమొ దెకితె” మెన
సంగ యేసు అనెన్, 51 “జలె, ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ నిజుమి
కచితుమ్ సంగితసి మెలె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జతిసి, చి
ఆఁవ్ §మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొచిఉపిప్రి దేముడుచి
దూతల్ పరలోకుమ్ తె వెగితిసి చి పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత
జెతిసి దెకితె”మెనయేసు సంగిలన్.

2
పానికయేసు దాచ రసుస్మ్ కెరిల్సి

1దొరతి గెతికయ్, గలిలయపాంతుమ్ తెచి కానామెంతి
గఁవివ్ ఏక్ పెండిల్ జలి. యేసుచి అయయ్సి ఒతత్ జా పెండిల్తె
అసెస్. 2యేసుక,జోచ సిసుస్ల్ క కి పెండిల్తె బుకారా అసిత్.

3 జలె, పెండిల్ విందుతె అయ్ లస పితి *దాచ రసుస్మ్
ఎతిక్ కేడ గెలి. యేసుచి అయయ్సి జోతె జా కెర, “విందుక
అనెన్ దాచ రసుస్మ్ నాయ్” మెన సంగిలి. 4యేసు జాక
“అంచి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్, అయ? అంచి సమయుమ్

అపెప్క కిజెంకనేతయ్”మెనఅయయ్స్ క సంగిలన్. 5తెదొడి
అయయ్సి,జాగెర్ చగొతిత్ సుదల్ క “తుమ్కెరుకమెనఈంజొ
కిచొచ్ సంగెదె గే, జయియ్ కెర”మెన సంగిలి.

6 జలె, ఒతత్ పాని దెర పతుత్ ర్ బానల్ సొవువ్ అసిత్. ఏక్
బానొ, జలె, పుంజెక్ నెంజిలె పుంజెక్ యాబయ్ కాయల్
పాని దెరెదె. ఇస బానల్ తెపాని కిచొచ్క ఒతత్ తయెదెమెలె,
యూదుల్ సుదిద్ కెరంత అలవాటుల్ చి రిసొ. 7యేసు, జలె,
కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె, “తుమ్ ఈంజేఁవ్ బానల్ తె బెరు పాని
సుఁవ” మెన, కామ్ కెరసక సంగిలన్. సంగితికయ్, జేఁవ్
బానల్ తె పాని బెరయ్ ల. 8 తెదొడి జో “అపెప్, బానల్ తె
తిలిసి తుమ్ డుంబ కెర, విందు వంటితొ మానుస్తె నా
దాస”మెన సంగిలన్, చిజోక నా దిల.

9జలె,జాపానిదాచ రసుస్మ్మారుస్ప జా అసెస్. దాచ
రసుస్మ్మారుస్ప జలి జాపానిచి రుసి జో విందు వంటితొ
మానుస్చకదెకిలన్. జాదాచరసుస్మ్కేనెతెంతొఅయ్ లిగే
పాని డుంబిలసక ఎరెక్, గని విందు వంటితొమానుస్క ఎరెక్
నాయ్. తెదొడి జో, ఆచారిమ్ జా, †పెండిల్బూలొక బుకారా
కెర, జోక 10 “అమ్ చి తెన్ ఇస విందుల్ తె కో కి చెంగిలి
రసుస్మ్ తొలితొ వంట దెవుల. మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ పిలి పడొత్ ,
గరిచ్ రసుస్మ్ బార్ కెరుల. గని చెంగిల్ చి ఆకర్ క పితి రితి
తుమ్ తిఁయ తిలదు. కీసి?” మెనపుసిలన్.

11 గలిలయ పాంతుమ్ తెచి కానా మెంతి గఁవివ్, యేసు
ఈంజ వెలిల్ కామ్ జరుగ్ కెరొల్ . జోవయించి అదికారుమ్
దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ ఎతిక్తె ఈంజయి తొలితొ చి. జోచ
సిసుస్ల్ జోచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిల.

12ఒతత్ తెంతొయేసు,జోచిఅయయ్సి,జోచబావుడుస్లు,
సిసుస్ల్, ఇదిల్ ఉతత్ర పకక్చి కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె
ఉటట్ గెచచ్, ఒతత్ సగుమ్ దీసల్తా గెల.

దేముడుచి గుడితెసామన్ వికితసకయేసు ఉదడిల్సి
(మతత్ 21:12-13; మారుక్ 11:15-17; లూకా

19:45-46)
13యూదుల్ చి ‡పసాక్ పండుగు పాసి అయ్ లి. ఈంజ

పండుగ్ చి రిసొ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె యేసు ఉటట్
గెలన్. 14 జలె, దేముడుచి గుడితె పెస కిచొచ్ దెకిలన్
మెలె, ‘అరిప్తల్ క’ మెన, బెయిలల్, గొరెలు, పారవ్ పిటట్ల్,

† 1:45 1:45 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్
పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
‡ 1:45 1:45 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ మ్ చ’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సగుమ్ జిన్ చి పెటిట్ జోచి ఆతమ్ దా జోచ

కబురుల్ సంగయ్ లొ, చి రెగడ్య్ లొ. మెలె,జోచి ఆతమ్ జోవయించిచోండి పుటట్వ జోచ కబురుల్ లటట్బడొల్ , చిజోవయించిమెనుస్తె సికయ్ తికయ్ రెగిడల్. § 1:51
1:51 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన బయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ.’ పూరుగ్ మ్ తెంతొ దసిస్ మెన జోవయించి రిసొ పబుచ కబురుల్ సంగిలస రెగిడిల్స్ తె ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ జెంక తిలొసొ’ మెన రెగడ్ తిలిస్ చి అరుద్ మ్ ఒగగ్ర్

సదు కెరల్ యూదుల్ అరుద్ మ్ కెరనుల, ఇసుట్ మ్ తిలె. * 2:3 2:3మాములుమ్దాచ రసుస్మ్మెలె, ఓసుత్ నే గలిలి దాచ రసుస్మ్ జీరగ్ సూరుచి రితి తియన
తయెదె. ఒగగ్ర్ పిలెకయ్ మచుచ్క జయెదె. పెండిల్వొతె యూదుల్ దసిస్చి పివుల. † 2:9 2:9 పెండిల్ ఉబెడొ ‡ 2:13 2:13పూరుగ్ మ్ పొదియూదుల్
ఐగుపు దేసిమితాగొతిమానుస్ జలిస్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు,ఈంజ.
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దసచ వికుక బెర తిల మానుస్ల్ క దెకిలన్. §డబుబ్ల్
పలట్య్ తసచి కామ్ కి దెకిలన్. 15 తెదొడి, వాలివొ తెన్
కొరడ్ తెయార్ కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క, సొముమ్ల్ క, గొరెల్ క,
ఎతిక్, దేముడుచి గుడి తెంతొ ఉదడ గెలన్, అనెన్ డబుబ్ల్
పలట్య్ తసచి డబుబ్ల్ ఎతిక్ వించ గెల కెర, జోవయించ
బలల్ల్ సేడవ దిలన్. 16 దసిస్ కెర, పారవ్ పిటట్ల్ వికితసక
ఇసి మెన సంగిలన్: “ఈంజేఁవ్ ఎతిక్ బయిలె దెర గెచచ్!
అంచొ దేముడు అబొబ్చొ గేర్ క బియాయ్ర్ కెరి సంత రితి
కెరుక జయెనాయ్!” మెన గోల కెరల్న్.

17జో దసిస్ కెరికయ్, దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి ఏక్
కోడుయేసుచ సిసుస్ల్ ఏదసట్ కెరల్.
“తుచొగేరు జతిదేముడుచి గుడిసుదిద్ తాతుకయ్తవుసు

మెన అంచి జీవ్ డడెడ్దె”
మెన దేముడు రెగిడిల్ కోడు.

18 తెదొడి, దేముడుచి గుడిచ అదికారుల్ జల
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుతె జా కెర, “తుయి
అపెప్ కెరిల్ రితి కెరుక తుక కిచొచ్ అదికారుమ్? తుక
అదికారుమ్ తిలె, అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొ కిచొచ్ వెలిల్
కామ్ కెరె?” మెన కోపుమ్ తెన్ సంగిల. 19యేసు, జలె,
జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఈంజ దేముడుచి
గుడితుమ్సేడవ గెల,చితిరతితెడిఆఁవ్అనెన్ బందిందె”
మెన సంగిలన్. 20 యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
“అపెప్క ఈంజ దేముడుచి గుడి బందుక దొనిన్ విసొసొవువ్
వెరుస్ల్ దెర అసెస్. సేడయ్ లెగిన, తుయి తిరత్ క బందుక
కీసి? నెతిరిస్!” మెన ఆఁసిల. 21 గని, ‘దేముడుచి గుడి’
మెన జో కిచొచ్ అరుద్ మ్ తెన్ సంగిలన్ గే, జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ నేనల్. జోచి సొంత ఆఁగుచి రిసొ సంగ తిలొ.
22 జలె, పడొత్ , మెలె జోమొర గెచచ్ తిరతి తెడి అనెన్ జీవ్
జలి పడొత్ , జో ఇసి సంగ తిలొ మెన జోచ సిసుస్ల్ ఉచార
కెరుల. ఉచారకెరెల్, కీసుత్ “మొరఅనెన్జీవ్జాఉటెట్దె”మెన
దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి కోడు, చి కీసుత్ అపెప్ సంగిలి
కోడు నంప కెరుల.

23జాపసాక్పండుగుపొది,యేసుయెరూసలేమ్ తెతా,
కిచొచ్ కిచొచ్ వెలెల్ల కమొ కెరె తిలన్, చి జేఁవ్ కమొ దెకితె
తా,జోవయింక ‘కీసుత్ జాతయెదె’మెనఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్
నంప కెరల్. 24-25 గని మానుస్చి పెటిట్ తిలి ఉపమెనుస్క

యేసు జానె. మానుస్చి బుదిద్ కీసి గే కో జోక సాచి సంగుక
నాయ్,జానెచి రిసొ,జోవయింక నంప కెరె నాయ్.

3
నీకొదేమొయేసుతె అందరె అయ్ లిసి

1యూదుల్ చొఅదికారిఎకిక్లొ,జోపరిసయుయ్ల్మెంత
పండితుల్ తె ఎకిక్లొ, జోచి నావ్ నీకొదేమొ. 2 జో ఏక్
దీసిఅందరెయేసుతెఅయ్ లన్,అనెన్, “గురుబాబు తుయి
బోదన కెరి రిసొ అమ్ చొ దేముడు తుక తెదవ అసెస్ మెన
జానుమ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడు తోడు నెంజిలె, తుయి కెర
వెలెల్ల కమొ కెరుక కో కి నెతిరి”మెనయేసుక సంగిలన్.

3యేసు,జలె,జోక, “తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమికచితుమ్
సంగితసిమెలె, *నొవర్ నే జెరిమ్లె దేముడుచిరాజిమ్దెకుక
నెతిరి.” మెన సంగిలన్. 4 ఇసి సంగితికయ్, నీకొదేమొ
జోక “మంతొజలొమానుస్ అనెన్క్ దపప్ జెరుమ్క కీసి? అనెన్క్
సుటుట్ అయయ్స్ చిపెటిట్ పెసగెచచ్జెరుమ్క జయెదెగె? నెంజె!”
మెన సంగిలన్. 5 యేసు జోక, “దేముడుచి రాజిమ్ తె
మానుస్ బెదుక జలె, †పానిక చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్కచి జెరుమ్న్ జంకయ్. ఈంజ ఆతమ్తె జెరుమ్న్ కో జతి
నాయ్ గే, దేముడుచి రాజిమ్ తె జో బెదుక నెంజె. 6ఈంజ
లోకుమ్ తె ఆఁగ్ తె జెరుమ్న్ జలె, ఆఁగ్ చి జెరుమ్న్ జయెదె.
‡దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక జలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జెంక అసెస్. 7 ‘ఇసి §నొవర్ జెరుమ్క అసెస్’
మెన తుక ఆఁవ్ సంగిలి రిసొ తుయి బమమ్ జా నాయ్.
8 ఇసిచి రిసొవాదుక చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క టాలి
కెరుమ. వాదు, జలె, ఇసుట్ మ్ అయ్ లి పకక్ వీరి రితి
జతయ్. వీరితి సపుప్డు మానుస్ సూనెల్ కి, కేనె తెంతొ
జెతయ్ గే, కేనె గెతయ్ గే, మానుస్ల్ నేన్ తి. జలె, కేన్
మానుస్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి జెరుమ్న్ జలె, దసిస్.
జా కీసి జరుగ్ జతయ్ గే కో నేన్ తి, గని జరుగ్ జా అసెస్ మెన
జోమానుస్చ కొడొతె కమొతె రుజుజ్ జతయ్.”

9నీకొదేమొ,జలె,యేసుకఅనెన్ “తుయిసంగిలిజెరుమ్న్
కీసి జరుగ్ జంక జయెదె?” మెన పుసిలన్. 10యేసు జోక
కిచొచ్జబాబ్దిలన్మెలె, “ఇసాయేలులుకతుయిసికడొత్సొ
జలెకి, ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కెరనిస్ నాయ్గె? 11తుక ఆఁవ్ కిచొచ్
నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అమ్ జాన్ తిసి తుమ్ క

§ 2:14 2:14జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చిడబుబ్ల్ దేముడుచి గుడితె దెంక నెంజె. జేఁక,జోవయించిడబుబ్ల్ దేముడుచి గుడితె
కామ్ క జెతికయ్రగుమ్డబుబ్ల్ తెపలట్వన, వేర వేరతెంతొఅయ్ లబకుల్అరిప్తుమ్దెతగొరెల్పిటట్ల్ గట గెననుల, నెంజిలె దేముడుచి గుడిక డబుబ్ల్ దెవుల.
జేఁవ్ డబుబ్ల్ పలట్య్ తసనాయిమ్నెంజిలిఎదిలిలాబుమ్ కి కెరనుల. * 3:3 3:3నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొచిజెరుమ్న్ జలెకయ్’. † 3:5 3:5 1. ‘పానిక’
మెలె, బాపిత్సుమ్ చి కోడు మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. పరిసయుయ్ల్యోహాను దెతె తిలి, కెరల్ పాపల్ ఒపప్న చెమించుప జతి గురుచి బాపిత్సుమ్ నఙనుక ఎదగ్రె
నెసిల. పానికచి బాపిత్సుమ్ జలె, సుదిద్ జతిస్ చి గురుయి జయెదె. ఆతమ్చి కామ్ జలె, సుదిద్ జతిసి జయెదె. 2. ‘పానిక’ మెలె అనెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్
ఉచరతి మెలె, మానుస్మాములుమ్ అయయ్స్ చి పెటిట్ జెరుమ్న్ జతిస్ చి రిసొ సంగితయ్మెన ఉచరతి. ఈంజ అరుద్ మ్ ఉచరెల్, దొనిన్ రగల్ జెరుమ్న్ కావల్ సుపచి
కోడు జయెదె; మెలె, ఆఁగుకచి కి ఆతమ్కచి కి. ‡ 3:6 3:6మతత్యి మెలొ సిసుస్డు రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ క
‘పరలోకుమ్ చిరాజిమ్’మెనెదె;మతత్యి 3:2, 13:24. ఎకిక్లొపరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెనెదితిసి కెఁయఁకమెలె,జోమానుస్ నంపజాపబుచిఆతమ్క నొవర్ జెరుమ్న్

జలి గడియతెంతొ. § 3:7 3:7 నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొ చి జెరుమ్న్ జంక అసెస్’.
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సంగితసుమ్, అమ్ దెకిలిసి తుమ్ క సాచి సంగితసుమ్,
గనిఅమ్ చిసాచితుమ్వెలెల్లమానుస్ల్నంప కెరుస్నాయ్.
12 మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జరుగ్ జతిస్ క తుమ్ క
సంగిలే కి తుమ్ నంప నే కెరెల్ జలె, దసేస్, పరలోకుమ్ చి
రిసొచి తుమ్ క సంగిలే కి, కీసి నంప కెరె! 13కోమానుస్యి
పరలోకుమ్ తె వెగ గెతి నాయ్, చి తుమ్ క సికడుక నెతిరి,
గని ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఒతత్ తెంతొ ఉత
జా అసిస్, చి ఒతత్య్ అనెన్ వెగ గెచిచ్ందె. 14 సూను,
పూరుగ్ మ్ ‘అయివొ చడితిస్ తెంతొ పెజల్ రచిచ్ంచుప జా
జితు’ మెన జా బయిలు దేసిమి మోసే కంచుక తెయార్
కెరిల్ *అయిచి బొమమ్క కీసి ఉకుక్ల టీఁవడల్న్ గే, దసిస్ ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక ఉకుక్ల †టీఁవడుక అసెస్.
15 కిచొచ్క మెలె, అంచి ఉపిప్రి కో, జోచి నముకుమ్ తివుల
గే, ‡పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెద, మొరెల్ పరలోకుమ్ తె
గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జివుల”మెనజోకయేసు సంగిలన్.

16 జలె, దేముడు ఈంజ లోకుమ్ చక ఎదివాట్ పేమ
కెరిల్ రిసొ, జోచొ సొంత ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజ లోకుమ్ చ చి
పాపుమ్ వయితి రితి జోవయింక తెదవ దిలన్. కిచొచ్క
మెలె, కోయిజోక నంపజా గెచుచ్ల గే, ఎతిక్క నాసెనుమ్ నే
జతె, సిచచ్తె నే గెతె పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ తా జివుల. 17 దేముడు జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క
ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లిసి కిచొచ్క మెలె, లోకుమ్ చక
పాపుమ్ వయడ సిచచ్తె తెదయె నాయ్, గని జోచి ఎతిక్
పాపుమ్తెంతొజోవయింక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొతెదయిలొ.
18 కో జోక నంపజా గెచుచ్ల గే, జోవయించి పాపుమ్ జేఁవ్
వయుక నాయ్. గని కో జోవయింక నంపజతి నాయ్ గే,
జోవయించి పాపుమ్ అపెప్ కి వయ అసిత్, చి దేముడుచొ
సొంతఎకిక్ దేముడుపుతుత్ స్ క నంపజతినాయ్చిరిసొయి
సిచచ్ జతిమొరున్తె గెచుచ్ల.

19 జేఁవ్ కిచొచ్క జోవయించి పాపుమ్ వయ సిచచ్తె
గెచుచ్క మెలె, ఉజిడి ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లె కి, గరచ్
కమొకెరుకఒగగ్ర్ జిన్అలవాట్జాఅసిత్చిరిసొ,అందర్రితి
పాపుమ్ తె ఇండుక ఆస జా,జాఉజిడి నెసితి. 20పాపుమ్
కెరుక ఓజ జలమానుస్ల్, జలె, జా ఉజిడి ఎదగ్రె నెస కెర,
జోవయించ కమొ బయిలె దెకవనుక నెస కెర బియఁ, జా
ఉజిడ్ తె జెతి నాయ్. 21 గని కో సతిత్మ్ ఇండుల గే, జా
ఉజిడ్ కబింకనాయ్,చిజేఁవ్ కెర కమొక ‘దేముడుచ కమొ,
జోచి ఆతమ్సెకిక సతిత్మ్ క కెర కమొ’ మెన రుజుజ్ జతి రితి,
దయిరిమ్ తెన్జోచిజాఉజిడ్ తె జెవుల.

కీసుత్ వెలొల్ జతిసియోహాను దాక్ జతిస్ చి కోడు

22 ఒతత్ తెంతొ, యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ బార్ జా,
యూదయ పదేసిమ్ చి బయిలె ఉటట్ గెల. జా పొది
యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ తా, జోవయించి అతిత్ మానుస్ల్ క
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, 23 అనెన్, ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్
దూరిక, సలీము మెలి గఁవివ్చి పాసి తిలి అయ్ నోను మెలి
టాన్ తె ఒగగ్ర్ పాని తతికయ్, యోహాను కి బాపిత్సుమ్ దెతె
తతికయ్,మానుస్ల్ జోతెజా కెర బాపిత్సుమ్ నఙన్ తె తిల.
24జాపొదియోహానుక హేరోదు రానొ జేలి కెరుక నేతయ్.

25 జలె, యోహానుచ సిసుస్ల్ సగుమ్ జిన్, సుదిద్ కెరంత
అలవాటుల్ చి రిసొ యూదుల్ చొ వెలొల్ మానుస్ ఎకిక్లొ
తెన్ లటట్బుక దెరల్. 26 తెదొడి జేఁవ్ యోహానుతె జా కెర,
జోవయింక “గురుబాబు, ఈంజయోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ
జా పొది తుచి తెన్ తిలొసొ, తుయి సాచి సంగిలొసొ,
జో కి ఇనెన్ తుచి రితి బాపిత్సుమ్ దెతయ్, చి ఎతిక్జిన్
జోతె గెతతి” మెన సంగిల. 27 యోహాను జోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “పరలోకుమ్ చొ దేముడు జా
దిలెకయ్మానుస్కజాఅదికారుమ్తయెదె. జోకెరిసితపుప్
నెంజె. 28 తుమ్ క అగెగ్ సంగిలయ్, గెద. ‘కీసుత్ నెంజి,
గని ఆఁవ్ జోచొ బారికి జా జో జెతిసి సాటప్ కెరుక మెన
దేముడు అంక జోచి పురెతొ తెదవ అసెస్’ మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలయ్. ఆఁవ్ దసిస్ సంగిలిస్ క తుమిసాచి
జా అసుస్స్. 29 జలె, కేన్ జలెకు పెండిల్తె, పెండిల్బూలి
పెండిల్బూలొకయ్ గెచెచ్దె, గెద. బూలొచొ మింతుసి జోచి
పచెచ్న జా అయ్ లె కి, జో ఒతత్ టీఁవ, బూలొక దెక, జోచి
అవాడ్ సూన, సరద్సంతోసుమ్ జయెదె. జలె, పెండిల్తె
బూలొయి కీసి ముకిక్మ్ జయెదె గే, దసిస్, కీసుత్ ముకిక్మ్
జాఅసెస్, చిఅంక సరద్సంతోసుమ్. 30జోవెలొల్ జంక, ఆఁవ్
దాక్ జంక”మెనయోహాను సంగిలన్.

కీసుత్ చి అదికారుమ్ చి రిసొ సంగిలిసి
31 పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొసొ ఎతిక్చి కంట

వెలొల్ . మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్, జలె,
మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ తా, మాములుమ్
ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిస్ చి రిసొ లటట్బుల. గని యేసుకీసుత్
పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొచి రిసొ, జో ఎతిక్చి కంట
వెలొల్ . 32 ఒతత్ దేముడు అబొబ్స్ తె సొంత దెకిలిసి సొంత
సూనిల్స్ చి రిసొ జో సాచి సంగిలే కి, మాములుమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి బుదిద్ తిల మానుస్ల్ కోయి జోచి సాచి నంప
కెరి నాయ్. 33 గని, జోచి సాచి కో సూన నంప కెరతి గే,
‘దేముడు సతిత్మ్ చొ’ మెనపూరి దయిరిమ్ జా జోచి సాచి
దెతతి. 34 దేముడు తెదయ్ లొసొ జా, జో దేముడుచ

* 3:14 3:14 పెజల్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరిల్ రిసొ, ఏక్ సిచచ్క పబు ఒగగ్ర్ అయివొ తెదయ్ లన్. చడిలె,మొరుక జయెదె, గని ‘అంచి కోడు నంప కెరస రచిచ్ంచుప
జతు’మెన “మోసేతెయార్ కెరి కంచుచి అయిక కో దెకుల గే రచిచ్ంచుప జా జివుల”మెన పబు సంగిలన్, చిజాక దెకిలస చెంగిల్ జా జిల. † 3:14 3:14
యేసుక కీసి టీఁవడుక మెలె, జోవయింక సిలువతె గల టీఁవడుక. కో జోవయింక నంపజలె, జోవయించి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ. ‡ 3:15 3:15 ఎకిక్లొ
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితిసి కెఁయఁక మెలె,జోమానుస్ నంపజా పబుచి ఆతమ్క నొవర్ జెరుమ్న్ జలి గడియతెంతొ.
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కబురుల్ నిదానుమ్ తెన్ సంగితయ్, అనెన్ జోచి పెటిట్
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఎదివాట్ దెతయ్. 35 జలె,
దేముడు అబొబ్సి దేముడు పుతుత్ స్ క పూరి పేమ అసెస్, చి
అదికారుమ్ ఎతిక్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దాఁయి గెల అసెస్.
36దేముడు పుతుత్ స్ క కో నంపజా గెచుచ్ల గే, పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తెకచితుమ్బెద,మొరెల్ ఒతత్ గెచచ్ కెఁయఁకతెఁయఁక
జివుల. గని, దేముడు పుతుత్ స్ చి కొడొ రితి కో కెరి నాయ్
గే, జోచి జా పాపుమ్ వయ అసిత్, చి దేముడు దిలి సిచచ్
జోవయింక కెఁయయ్ఁక కి పిటెట్ నాయ్.

4
సమరయపదేసిమ్ చి తేర్ బోదకయేసు బోదన కెరిల్సి

1 యోహానుచి కంట యేసు అపెప్ ఒగగ్ర్ సిసుస్ల్ కెరన
బాపిత్సుమ్ దెతయ్ మెన పరిసయుయ్ల్ సూనల్. 2 యేసు
మాతుమ్ సొంత బాపిత్సుమ్ దెయె నాయ్, గని జోచ
సిసుస్ల్ చి అతిత్ దెతె తిలన్, 3జలె, “బాపిత్సుమ్ క ఎతిక్జిన్
అంచితె జెతిస్ చి రిసొ పరిసయుయ్ల్ సూన అసిత్” మెన
యేసు చిన కెర, “జోవయించి కోపుమ్ చి రిసొ అపెప్చి
మటుట్ క ఇనెన్ తంక బెదెనాయ్”మెన,యూదయపదేసిమ్
ముల దా, జో వడిడ్లి గలిలయ పాంతుమ్ తె గెచుచ్క మెన
అనెన్ బార్ జలన్.

4 అపెప్ యేసుక సమరయ పదేసిమ్ చి వాట్ గెచుచ్క
జంకయ్. 5 జలె, సిసుస్ల్ తెన్ బార్ జా సమరయ
పదేసిమ్ చి సుకారు మెంతి ఏక్ గాఁవ్ సొడి అయ్ ల. జా
గాఁవ్ కేనెమెలె,యాకోబుమెలొపూరుగ్ మ్ చొజోచొయోసేపు
మెలొ పుతుత్ స్ క దిలి బుఁయి పాసి అసెస్. 6 ఊంటక
యాకోబు కూనయ్ లి కుండి ఒతత్ అసెస్. జలె, యేసు
పయానుమ్ చి రిసొ అలుప్ జా, జా కుండి సొడి వెసిలన్.
పాసి పాసి మెదెద్న్ జా అసెస్. 7 తెదొడి, అనిన్మ్ గెన
ఆన్ తి రిసొ యేసుచ సిసుస్ల్ జా గఁవివ్ పెస గెల. యేసు
ఎకిక్లొ ఒతత్ వెస అసెస్ 8జాసమరయపదేసిమ్ చితేర్ బోద
ఎకిల్ పాని కడన్ తి రిసొ అయ్ లి. యేసు జాక “పాని దె,
పియిందె”మెన సంగిలన్.

9 జలె, యూదుల్ సమరయ సుదల్ తెన్ బెదితి నాయ్
చి రిసొ, జా తేర్ బోద ఆచారిమ్ జా, “ఆఁవ్ ఈంజ
సమరయతెచితేర్ బోద,తుయియూదుడు. జలె, ‘పానిదే’
మెన కిచొచ్క అంచి అతిత్ తుయి సంగితసి?” మెనయేసుక
సంగిలి. 10యేసుజాక, “మానుస్ల్ క దేముడు దిలి వరుమ్
తుయి చినితది జలె, అనెన్, ‘పాని దే, పియిందె’మెన తుక
సంగితొసొ కొనొస్ జయిందె గే తుయి చినితది జలె, ‘జీవ్

దెతొపానిఅంక దే’మెనతుయిఅంకయ్సంగితది,”మెన
యేసు జాక జబాబ్ దిలన్.

11 జలె, జా తేర్ బోద అరుద్ మ్ కెరనె నాయ్ చి రిసొ,
“బాబు, ఈంజ కుండి దీగ్ అసెస్. పాని కడన్ తి సామన్
కిచొచ్ నాయ్, తుక. జీవ్ దెతొ జో పాని కేనె తెంతొ తుక
దొరుక్ జయెదె? 12 అమ్ చొ యాకోబు పూరుగ్ మ్ చొ, జోచ
పుతత్రుస్లు, జోచసొముమ్ల్ ఎతిక్ ఈంజయ్ఊంటచి పాని
పితె తిల. జొయియ్ అమ్ క ఈంజ కుండి దిలన్. తుయి
అమ్ చొ యాకోబు పూరుగ్ మ్ చొచి కంట వెలొల్ గే?” మెన
సంగిలి.

13జాతేర్ బోద దసిస్ సంగితికయ్,యేసుజాక, “ఈందె,
ఈంజ పాని కేన్ మానుస్ పిలెకి, జోక అనెన్ తాన్ కెరెదె.
14 గని ఆఁవ్ దెతిసి *‘పాని’ కో పివుల గే, జోక కెఁయఁక కి
అనెన్ తాన్ కెరె నాయ్. ఆఁవ్ దెతొ పాని జోచి పెటిట్ ఊంట
పుటిల్ రితి జతె తయెదె, చి †కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి
జీవుమ్జోక దొరుక్ జయెదె.”

15 జలె, జా తేర్ బోద అరుద్ మ్ కెరనుక నేతయ్ చి రిసొ,
“అపెప్ తెంతొఅంకతాన్నే కెరి రితి,పానికఆఁవ్అనెన్ ఇనెన్
నే జెతె తతి రిసొ, తుయి సంగిలొ పాని అంక దె” మెలి.
16యేసుజాక, “తుయిగెచచ్,తుచొమునుస్ద్ క కడ ఆను”
మెనసంగిలన్. 17జాతేర్ బోదజోక “అంకమునుస్నాయ్”
మెనసంగిలి, చియేసుజాక “ ‘అంకమునుస్ నాయ్’మెన
తుయి సంగిలి కోడు సతిత్మ్. 18తుక అపెప్ ఎద పాఁచ్ జిన్
మునస్రుల్ అసిత్, చి అపెప్ తిలొసొ తుచొ మునుస్ది నెంజె.
సతిత్మ్ సంగిలది”మెనయేసు సంగిలన్.

19 యేసు ఇసి సంగితికయ్, జా తేర్ బోద, “బాబు,
‡దేముడు తుక కిచొచ్ కిచొచ్ దెకయ్ తయ్ మెన అపెప్ ఆఁవ్
చినితసి. జొయియ్ తెదయ్ లొమానుస్, తుయి. 20 అమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ తెంతొ అమ్ సమరయ సుదల్ ఈంజ అమ్ చి
మొకెమ్ తిలి డొంగుర్ తె దేముడుక బకి కెరసుమ్, గని
‘యెరూసలేమ్ తె దేముడుచి గుడితె జోక బకి కెరుక అసెస్’
మెన తుమ్ యూదుల్ సంగితసు” మెన జా సంగిలి.
21యేసు జాక, “అమమ్, ఇదిల్ పడొత్ క, ‘దేముడు అబొబ్క
బకి కెరి రిసొఈంజడొంగుర్ జవుస్,యెరూసలేమ్పటున్మ్
జవుస్ ముకిక్మ్ మెనుక నాయ్’ మెనమానుస్ల్ క అరుద్ మ్
జయెదె. 22 తుమ్ సమరయ సుదల్, దేముడుక బకి
కెరెల్ కి, జోవయింక అపెప్క §దూరి అసుస్స్. అమ్
యూదుల్ క మాతుమ్, జో నిసాన అసెస్. మానుస్ల్ క
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ అమ్ యూదుల్ తె జెరుమ్క
జోచి సెలవ్. 23 జలె, ఇదిల్ పడొత్ క, అపెప్ రితి కి, జో
దేముడు అబొబ్క నిజుమి నంపజల మానుస్ల్ కో జవుల
గే, జోవయించి ఆతమ్తె నిదానుమ్ జా జోవయింక సతిత్మ్

* 4:14 4:14 ఇనెన్ ‘పాని’మెలె,జాటాలిచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె బెదితి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ దెతిజోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్. † 4:14
4:14 ‘కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి జీవుమ్’ మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి, మొరెల్ ఒతత్ గెచచ్ జితి, సెకి. ‡ 4:19 4:19 నెంజిలె, “తుక ‘ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొఎకిక్లొ’మెనఆఁవ్అపెప్చినితసి”. § 4:22 4:22నెంజిలె, “నేనుస్. అమ్యూదుల్మాతుమ్,జోవయింక
జానుమ్.”
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తిలి బకి కెరుల. దేముడు అబొబ్స్ దసస్ మానుస్చి రిసొ
రకితయ్. 24 దేముడు డీసొత్ సొ నెంజె, గెద. ఆతమ్యి,
జో. జాకయ్, కో జోక బకి కెరుక ఉచరుల గే, జోవయించి
ఆతమ్యి నిదానుమ్ తెన్ జోక సతిత్మ్ తిలి బకి కెరుక
అసెస్” మెన యేసు జా తేర్ బోదక సంగిలన్. 25 జో ఇసి
సంగితికయ్, జా తేర్ బోద, “ ‘దేముడు తెదయిందె’ మెన
సంగ తిలొ *‘మెసస్య మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెయెదె’
మెన జాని. జో అయ్ లి పొది, జొయియ్ అమ్ క ఎతిక్
దెకయెదె” మెన సంగిలి†. 26 జలె, జా దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు జాక “ఆఁవ్ తుచి తెన్ లటట్బొత్ సొ జొయియ్” మెన
సంగిలన్.

27యేసుఇసిసంగిలిబేగి,జోచసిసుస్ల్జాగఁవివ్తెంతొ
బుల అయ్ ల. తేర్ బోద తెన్ యేసు లటట్బ్ తయ్మెన దెక
ఆచారిమ్జల, గని ‘తుక కిచొచ్కావలె?’ జలెకు, ‘జాచితెన్
కిచొచ్క లటట్బత్సి?’ జలెకు మెన కో పుసితినాయ్.

28తెదొడిజాతేర్ బోద,జాచిగేడిములదానిగ గెచచ్,జా
గాఁవ్ తెడి పెస, 29 “తుమ్ బేగి జా ఎకిక్లొక దెక! ఈంజొ
మానుస్ కకక్ నే పుసితె, ఆఁవ్ అగెగ్ కెరిల్సి ఎతిక్ అంక సంగ
దిలొ. ఈంజొయి కీసుత్ జయెదె, కిచొచ్గె” మెన పెజల్ క
బుకారిల్, 30చిజా తెన్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుతె జెంక బార్ జల.

31 జా తేర్ బోద గఁవివ్ పెస పెజల్ క బుకారిల్ మెదెద్నె,
యేసుచ సిసుస్ల్ జోక “గురుబాబు, అనిన్మ్ కెరు!” మెన
బలవంతుమ్ కెరల్. 32 గని జో “తుమ్ నేనిల్ ఏక్ రగుమ్
అనిన్మ్ అంక అసెస్” మెన జబాబ్ దిలన్. 33 జో ఇసి
సంగిలి రిసొ, జోచ సిసుస్ల్ “ఇనెన్క కో జలెకు కిచొచ్ జవుస్
అనిన్మ్ ఆన దా అసిత్ గే?” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
లటట్బుక దెరల్. 34జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక,
“అంచి అనిన్మ్ కిచొచ్ మెలె, అంక తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్
రితి కెరుకయ్. జోచి కామ్పూరి జరుగ్ కెరుకయ్.

35 “ఈందె, ‘అనెన్ చెతత్ర్ జొనొన్ గెలెకయ్ పంటొ లాయ
ఆనుక జయెదె’ మెన మొకక్ల్ రోవితి పొది సంగితసు.
జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఆదె! అంకివొ
ఉగుడ దెక! బటిట్లె పంటొ అపెప్ పిక తెయార్ జా రితి,
అంక నంపజంక ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్ తెయార్ జలి రితి
సమయుమ్ జా అసెస్. 36 పెజల్ క దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదయ్ తి ఈంజ ఆతమ్పంటొ లాయితితె కో లాయ ఆన్ తస
జవుల గే, జోవయింక ఆతమ్జీతుమ్ దొరుక్ జయెదె. జాచి
రిసొ, అంచి సుబుమ్ కబుర్ తిలి బి గలిలస కి, జా
ఆతమ్పంటొ లాయ ఆన్ తస కి, సరద్సంతోసుమ్ జవుల.
37 అంచి ఆతమ్పంటొచి కామ్ తె, జలె, ‘ఎకిక్లొ బి గలెదె,
అనెన్కొల్ పంటొ లాయ ఆనెదె’ మెలి కోడు సతిత్మ్ జయెదె.
38అలెల్,తుమ్మొదొల్నే కెరిల్ ఈంజకామ్ తెబెదుక తుమ్ క

ఆఁవ్ తెదవఅసిస్. కోకో కసుట్ మ్జాఅగెగ్ తెంతొఈంజకామ్
కెర తతికయ్, తూమ్ కి అపెప్ ఈంజ కామ్ తె బెద అసుస్స్”
మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క సికయ్ లన్.

సమరయచమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంపజలిసి
39 జలె, ‘ఆఁవ్ కెరిల్సి ఎతిక్ అంక సంగ దిలొ’ మెన

యేసుచి రిసొ జా తేర్ బోద సంగిలి సాచి సూన కెర, జా
గఁవివ్చ సమరయ సుదల్ ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుక నంపజల.
40జాకయ్,యేసుతెజా కెర, “అమ్ చి గఁవివ్ జాతా”మెన
జేఁవ్ సమరయ సుదల్ బతిమాలప్ జా సంగిల, చి దొరతి
తా గెలన్. 41జో సొంత బోదన కెరికయ్, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
జోక నంపజల, 42చిజా తెర్ బోదతెజా కెర, “తుక ‘జయియ్
సంగిలి రిసొ నంపజలమ్’ మెన అపెప్ తెంతొ సంగుమ్
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, అమ్ అపెప్ జోచి కొడొ సొంత సూనిల్
రిసొ, ‘ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ ఈంజొయి’ మెన పూరి దయిరిమ్ జా అసుస్మ్”
మెన సంగిల.
గలిలయచమానుస్ల్యేసుక మరియాద దెకిలిసి
(మతత్ 8:5-13; లూకా 7:1-10)

43 జా దొరతి గెలి పడొత్ , యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్
ఒతత్ బార్ జా గెచచ్, గలిలయ పాంతుమ్ తె పాఁవిల.
44 ‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ కో జలెకు సొంత టాన్ తె
తిలె,సొంతటాన్ చమానుస్ల్ జోక గవురుమ్ దెకితినాయ్’
మెన జాన కెర, యేసు సొంత సంగితె తిలన్. జాకయ్
యూదయపదేసిమ్ముల తిలొ.

45 గలిలయ పాంతుమ్ చ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్, జలె,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పండుగ్ క జేఁవ్ కి గెచచ్ తా అనెన్
ఉటట్ జా అసిత్. జేఁవ్యెరూసలేమ్ తె తిలి పొది, యేసు కెరల్
కమొ ఎతిక్ దెక తిల. జేఁవ్, జలె, జేఁవ్ గలిలయులు, సరద్
తెన్ జోక మరియాద కెరల్.

46జలె,జా గలిలయపాంతుమ్ తెచి కానామెంతి గఁవివ్
యేసు అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. జా సుటుట్ , ఒతత్య్ పానిక
దాచ రసుస్మ్ మారుస్ప కెర తిలొ. జలె, యేసు అపెప్
కానాతె తతికయ్, ఇదిల్ దూరి తిలి కపెరన్హ మ్ మెంతి
గఁవివ్హేరోదురానొచొవెలొల్ అదికారిఎకిక్లొచొపుతుత్ సిజొరొజ్
సేడ అసెస్.

47 యేసు యూదయ పదేసిమ్ ముల దా గలిలయ
పాంతుమ్ తె జా అసెస్ మెన జో వెలొల్ మానుస్ సూనిల్ బేగి,
బార్జా,యేసుతెఅయ్ లన్. జోచొపుతుత్ సిమొర గెచెచ్దె గే
జియెదె గే, దసిస్జాఅసెస్చి రిసొ, “బేగిజాఅమ్ చొపుతుత్ క
చెంగిల్ కెరు” మెన యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిలన్.
48 జలె, యేసు జోక, “దేముడు దిలి అదికారుమ్ క రుజుజ్

* 4:25 4:25 ‘మెసీస్య’మెలె, ‘కీసుత్ ’మెలె,అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, ‘రానొ’, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు ఏలుప కెరయ్ లొసొ’మెలిఅరుద్ మ్.
† 4:25 4:25 అరమయ్బాస తెన్ ‘మెసీస్య’మెలె, గీకు బాస తెన్ ‘కీసుత్ ’ జయెదె.
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దెకయ్ త కమొ నే దెకిలె, తుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్” మెన
సంగిలన్. 49యేసు ఇసి సంగితికయ్,జో “బాబు,అమ్ చొ
బోబొ నే మొరి రితి బే బేగి జె” మెన జో అనెన్ బతిమాలప్
జా సంగిలన్. 50 తెదొడి యేసు జోక, “గో, తుచొ పుతుత్ ది
జియెదె!” మెన సంగిలన్. యేసు సంగిలి కోడు జోమానుస్
నంప కెర, గెరి గెచుచ్క బార్ జలన్.

51 జో వటెట్ గెతె తతికయ్, జోచ గొతిత్ సుదల్ జో తెన్
దసుస్ల్ జల. “తుచొ పుతుత్ ది జిలొ!” మెన జోక సంగిల.
52 “కెతిత్ గంటల్ క చెంగిల్ జలొ?” మెన జో పుసిలన్, చి
జేఁవ్ జోక “కాలి ఒంటి గంటక జొరొజ్ గెలి!” మెన సంగిల.
53 జలె, “తుచొ పుతుత్ ది జియెదె” మెన యేసు సంగిలి
గడియ జయియ్మెనజొరొజ్ సేడొల్ నాడుచొ అబొబ్సి చినన్ లొ.
జాకయ్, జోచి గెర్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ యేసుక నంపజా
గెల.

54 యూదయ పదేసిమ్ ముల గలిలయ పాంతుమ్ తె
తొలితొ ఉటట్ అయ్ లి జా సుటుట్ తెంతొ, ఈంజొ నాడుక
చెంగిల్ కెరిల్సి తెన్ జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త కమొ
దొనిన్ జల.

5
యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెలిసి

1ఈంజ జరుగ్ జలి పడొత్ , యూదుల్ చి పండుగు అనెన్క్
అయ్ లిచి రిసొ దేముడుచి దేవులుమ్ తిలి యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తెయేసు ఉటట్ గెలన్.

2 జలె, జా పటున్మ్ తె ‘మెండల్ వీది’ మెన ఏక్ టాన్
అసెస్. ఒతత్ ఏక్ వెలొల్ కుండి అసెస్. ఎబీ బాస తెన్ జా
కుండిచి నావ్ ‘బేతెసద్’. జా కుండిచి సుటుట్ నంత, పాఁచ్
గుమమ్ల్ తిలిటాన్ ఏక్ అసెస్. 3ఒతత్ రగరగాల్ రోగల్ చ బెర
అసిత్, గుడిడ్ మానుస్ల్,సొటట్ మానుస్ల్,అతొత్ చటొట్ లంబ గెల
మానుస్ల్, దసచ అసిత్. 4 *కిచొచ్క ఒతత్ అసిత్ మెలె, గడియ
గడియక ఏక్ దూతజా గడెడ్ ఉతజా కెర,పాని కదుల్ కెరెదె,
చి జో పాని కదుల్ జలి బేగి కో జలెకు రోగి తొలితొ పానితె
ఉతెదె గే,జోవయించి జబుబ్ గెచచ్, చెంగిల్ జయెదె.

5 జలె, ముపప్య్ అటుట్ వెరుస్ల్ చి జబుబ్ తిలొ ఏక్
మానుస్ ఒతత్ అసెస్. 6 యేసు జా వెలిల్ కుండి తిలిస్ తె
గెచచ్, జో రోగిక దెక, ‘ఒతత్ ఎతిత్వాట్ దీసల్ తెంతొ జోచి
అంతురొన్తె నిజ తా మాలఙ్ జా అసెస్’ మెన చిన కెర,
“తుక నిజుమి చెంగిల్ జంక ఇసుట్ మ్ అసెస్ గే?” మెన జోక
పుసిలన్. 7జో రోగి “బాబు, పాని కదుల్ జలి బేగి అంక
పానితె ఉతయ్ తొసొ కో నాయ్, చి ఆఁవ్ ఉతిత్రె ఎద అనెన్
కో గే అంచి కంట అగెగ్ ఉతెదె” మెన సంగిలన్. 8యేసు
జోక “తుయి ఉటట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండు!” మెన

సంగిలన్. 9 సంగిలి బేగి, జో మానుస్ చెంగిల్ జా జోచి
అంతురొన్ వయన ఇండిలన్.

10 జా దీసి, యూదుల్ చి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి.
జలె, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ చెంగిల్
జలొ జో మానుస్క దెకిల. దెక, “ఈంజ సెలవ్ కడనిల్ దీసి.
తుచి అంతురొన్ వయుక గారు!” మెన సంగిల. 11 దసిస్
సంగితికయ్, చెంగిల్ జలొ జోమానుస్ “ ‘తుచి అంతురొన్
వయన ఇండు’ మెన, అంక చెంగిల్ కెరొల్సొ సంగిలన్,
చి వయన ఇండిలయ్” మెన జోవయింక జబాబ్ దిలన్.
12 “ ‘తుచి అంతురొన్ వయన ఇండు’ మెలొసొ కో?” మెన
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ పుసిల. 13 జో కొనొస్ జయెదె గే
చెంగిల్ జలొ జోమానుస్ నేనె. కిచొచ్క మెలె, ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ తతికయ్,యేసు, కో నే దెకితె, ఉటట్ గెచచ్ తిలొ.

యేసు జో మానుస్ తెన్ అనెన్ దసుస్ల్ జా జాగర
సంగిలిసి

14పడొత్ ,చెంగిల్జలొసొకయేసుదేముడుచి గుడితెచజ
కెర,జోక “ఈందె,అపెప్ తుయిచెంగిల్ అసిస్సి. అనెన్ కిచొచ్
జవుస్ వెలిల్ బాద నే సేడిత్ రిసొ అనెన్ పాపుమ్ కెరు నాయ్”
మెన జాగర సంగిలన్. 15 జో మానుస్ ఒతత్ తెంతొ గెచచ్,
“అంక చెంగిల్ కెరొల్సొయేసుయి”మెనయూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ క సంగిలన్. 16 జలె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి యేసు
ఈంజ కామ్ కెరిల్ రిసొ, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక
అలల్ర్ కెరుక దెరల్. 17 దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక,
“అగెగ్ తెంతొ ఎద కి అంచొ దేముడు అబొబ్ కామ్ కెరె
తతత్య్. ఆఁవ్ కి జోచి కామ్ కెరె అసిస్” మెన సంగిలన్.
18 జలె, ‘సెలవ్ కడనిల్ దీసి పిటట్వన కామ్ కెరయ్’ మెన,
అనెన్,దేముడుతెన్సమమ్ందుమ్మెననొల్ జోక ‘అబొబ్’మెన
యేసు సంగిలిస్ చి రిసొ,యేసుకమారుక మెన అనెన్ ఒగగ్ర్
ఉచర జల.
యేసుచి అదికారుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్

19జలె, కోపుమ్జల జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు ఇసి
మెన సంగిలన్. “ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
సంగితసి మెలె, దేముడు అబొబ్ కెరిసి కేన్ జలెకి ఆఁవ్
పుతుత్ సి దెకిలె, జయియ్ దసిస్ కెరె తయిందె, వేరచి కిచొచ్
కెరుక నెంజె. అబొబ్ కిచొచ్ కెరెల్, ఆఁవ్ పుతుత్ సి జయియ్
కెరసి. 20 ఆఁవ్ పుతుత్ స్ క దేముడు అబొబ్ పేమ కెరయ్.
దేముడు అబొబ్ కెరిసి ఎతిక్ ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ క దెకయ్ తె
తతత్య్. తుమ్ దెకిల ఈంజేఁవ్ కమొచి కంట అనెన్ జీనల్
కమొ ఆఁవ్ పుతుత్ స్ క దేముడు అబొబ్ దెకయెదె. తుమ్
ఆచారిమ్ జసెత్. 21 కీస కమొ మెలె, మొర గెలసక ఉటట్వ
దేముడు అబొబ్ జోవయింక కీసి అనెన్ జియడత్య్ గే, దసిస్,
కకక్ జియడుక సరద్ జయిందెగే,జోవయింకజియడచెంగిల్

* 5:4 5:4 గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 4 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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కెరిందె. 22 పడొత్ , దేముడు అబొబ్ కకక్ సొంత తీరుప్ కెరె
నాయ్. తీరుప్ కెరి అదికారుమ్ ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ క సొరప్
కెర దా అసెస్. 23దేముడు అబొబ్కమానుస్ల్ కీసి గవురుమ్
కెరతి గే, దసిస్ ఎతిక్జిన్ ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ క కి గవురుమ్
కెరుమెన,జోసెలవ్దాఅసెస్. ఆఁవ్పుతుత్ స్ క కో గవురుమ్
కెరినాయ్గే,అంకతెదయ్ లొదేముడుఅబొబ్క కి గవురుమ్
కెరి నాయ్.

24 “తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి
మెలె, అంక తెదయ్ లొసొక నంప కెర కో అంచి కోడు
సూన కెరుల గే, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి వరుమ్
జోవయింక దొరుక్ జా అసెస్. పాపుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ మొర
గెల రితజాతిలె కి, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్చెమించుపజాసిచచ్తె
గెతి నాయ్, గని జివివ్ జా అసిత్.

25 “తుమ్ క నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి
మెలె, మొర గెలస ఆఁవ్ దేముడు పుతుత్ స్ చి అవాడ్
సూన్ తి సమయుమ్ జెతయ్, అపెప్ కి జా అసెస్, కో సూన
నంపజవుల గే, నొవర్ జిలి రితి జా, దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదుల. 26జీవ్ కెరి సెకి జో అబొబ్సి జలొ దేముడుచి అతిత్
అసెస్, జలె, దొరుక్ జలి జయియ్ సెకి ఆఁవ్ జోచొ అబొబ్ జలొ
దేముడు పుతుత్ స్ క దా అసెస్. 27 అనెన్, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్అసిస్చి రిసొఅంకమానుస్ల్ కతీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక,
చెమించుప కెరుక, అదికారుమ్ దా అసెస్. 28 ఇనెన్చి రిసొ
తుమ్ కిచొచ్ ఆచారిమ్ సేడనాయ్, కిచొచ్క మెలె,మొర గెల
మానుస్ల్, మెసుస్న్ ల్ తె తిలస ఎతిక్, అంచి అవాడ్ సూన
బార్ జతి సమయుమ్ జెయెదె. 29తెదొడ్ క జేఁవ్ బార్ జా,
సతిత్మ్ కెరల్స అనెన్ జీవ్జాఉటట్ పరలోకుమ్ తె గెచచ్ చెంగిల్
జితె తవుల, సతిత్మ్ నే కెరల్స ఉటట్ , సిచచ్తె గెచుచ్ల.

30 “జలె, కిచొచ్ అఁవివ్ కెరుక అంక అదికారుమ్ నాయ్,
దేముడు అబొబ్తె ఆఁవ్ సూనిల్ రితి ఆఁవ్ తీరుప్ కెరసి ఆఁవ్
కెరి తీరుప్తె కిచొచ్ తపుప్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్
వేర ఉచరి నాయ్, గని అంక ఎకిక్ ఆస. కిచొచ్ మెలె, అంక
తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్ తిలిసిపూరి జరుగ్ కెరుక.
యేసుచి రిసొసాచి

31 “అంచి రిసొ ఆఁవ్ ఎకిక్లొ సాచి సంగనెల్, అంచి
సాచి సతిత్మ్ చి గే అబదుద్ మ్ చి గే రుజుజ్ నాయ్. 32 అంచి
రిసొ సాచి సంగితొసొ అనెన్కొల్ అసెస్. జో అంచి రిసొ
సాచి సంగిలిసి సతిత్మ్ మెన జాని. 33మెలె, యోహానుక
‘కిచొచ్ సాచి సంగెదె?’ మెన సూన్ తి రిసొ తుమి జా
సుటుట్ సగుమ్ జిన్ చి అతిత్ కబుర్ తెదయ్ లదు, చి ఆఁవ్
కొనొస్ గే జో సాచి సంగిలన్. 34 అంచి రిసొచి ముకిక్మ్
జలి సాచి మానుస్ సంగిలిసి నెంజె, గని తుమ్ క ‘నంపజా
రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, యోహానుచి సాచిచి రిసొ తుమ్ క
ఆఁవ్ ఉచరయ్ తసి. 35దొరుక్ జలిసి మానుస్ చినితి రిసొ
దీవులగితెతిలెకీసితమమ్సఉజిడ్దెతయ్గే,దసిస్,ఉజిడ్

రితొ జా, అంచి రిసొ యోహాను సాచి సంగితె తిలొ. జో
సంగిలిసాచి సూన, తూమ్ కి గడియయ్సరద్ తెన్ తిలదు.

36 “గని, యోహానుచి సాచిచి కంట అంక జీనిల్ సాచి
అసెస్. ఆఁవ్ కెరుక మెన దేముడు అబొబ్ దిల కమొ,
ఈంజేఁవ్ఆఁవ్ కెర కమొయిదెకిలె,జొయియ్అంక తెదయ్ లొ
మెనఈంజేఁవ్ కమొయిఅంచి రిసొసాచి సంగితతి.

37 “పడొత్ , అంక తెదయ్ లొఅబొబ్యిఅంచి రిసొసొంత
సాచిసంగిలన్. తూమ్కెఁయజోచిఅవాడ్సూన్ సునాయ్,
జోచి రూపుమ్ తుమ్ కెఁయ దెకుస్ నాయ్. 38జోచి కోడు
తుమ్ చి పెటిట్ నాయ్ మెన కిచొచ్ రుజుజ్ తతత్య్ మెలె, జో
తెదయ్ లొసొక తుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్. 39 దేముడుచి
రాజిమ్ తెబెదపరలోకుమ్ తెగెతిరిసొదొరుక్జలిగాయ్నుమ్
పునిన్మిదెతిసిదేముడుచ కొడొతెతయెదెమెనదేముడుచ
కొడొ తుమ్ రోజుక దెకితసు. జలె, జెఁవివ్ అంచి రిసొ సాచి
సంగితతి. 40 జేఁవ్ కొడొ అంచి రిసొ సాచి సంగిలే కి,
అంచితె దొరుక్ జతి పరలోకుమ్ చి జీవ్ సంగితి రిసొ తుమ్
అంచితె జెంక ఎదగ్రె నెసుసు. అంక నంపజలె, తుమ్ క
దొరుక్ జతి.

41 “మానుస్ దెతి గవురుమ్ అంక నాయ్. 42 గని
దేముడుచి పేమబుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్ నాయ్ మెన జాని.
43 అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి నావ్ తెన్ ఈంజ
లోకుమ్ తె ఆఁవ్ జా అసిస్, గని తుమ్ అంక నంప కెరుస్
నాయ్. గని, కో జలెకు వేర మానుస్ అఁవివ్ కెర అయ్ లె,
జోకయ్ నంప కెరె. 44మానుస్ సంగితి గవురుమ్ ఎకిక్లొతె
ఎకిక్లొ తుమ్ సంగితసు, గని ఎకిక్లొ దేముడు దెతి
గవురుమ్ క తుమ్ కోర్ ప జసు నాయ్. జాకయ్ తుమ్ కీసి
నంప జసెత్, నెతురుస్.

45“జలె,అబొబ్సిజలొదేముడుచిమొకెమ్తుమ్ క నేరిమ్
వయడొత్సొ ఆఁవ్ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. ‘మోసేచి అతిత్
పబు రెగిడిల్ ఆగన్ల్ నంపజలమ్, చి జాకయ్ రచిచ్ంచుప
జమ్ దె.’ మెన, తుమ్ క తుమి ఉచరసు. గని జయిబోదన
తుమ్ క నేరిమ్ వయడెత్ అసెస్. 46మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగిడిల్సి కోడు తుమ్ నంప కెరదు జలె, అంకయ్
నంపకెరదు! కిచొచ్కమెలె,అంచిరిసొయిజోరెగిడొల్ . 47గని
మోసే రెగిడిల్సి తుమ్ నంప నే కెరెల్, ఆఁవ్ సంగిత కొడొ కీసి
నంప కెరె!” మెన జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

6
పాఁచ్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
(మతత్ 14:13-21; మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-

17)
1ఇనెన్చి పడొత్ యేసు గలిలయపాంతుమ్ తె అనెన్ గెచచ్,

జా గలిలయచి సముదుమ్ గాడు జీన ఒతత్ల్ తొ గెలన్. జా
గాడుక ‘తిబెరియ గాడు’ కి మెనుల. 2 జలె, జబుబ్ల్ క
జోయేసు చెంగిల్ కెర దేముడు అబొబ్సి దిలి అదికారుమ్ క
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రుజుజ్ దెకయ్ త కమొజేఁవ్ దెక తిలి రిసొ, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
గాడుచి ఒడుడ్ వాట్ ఇండ యేసుచి పటిట్ గెచుచ్క బార్ జల.
3 జలె, యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ ఏక్ మెటట్య్ వెగ, వెస
అసిత్. 4యూదుల్ చి *పసాక్మెంతి పండుగు అనెన్క్ సుటుట్
పాసి జెతయ్. 5 యేసు దెకిల్ పొది, పెజల్ జటుల్ జటుల్
తెన్ జోతె జెతిసి దెక, పిలిప్ మెలొ సిసుస్డుక “ఈంజేఁవ్
పెజల్ కతి రిసొఅమ్ కీసిఅనిన్మ్ గెనుక?” మెనపుసిలన్.
6 కిచొచ్ కెరుక గే యేసు జానె, గని, జోచి రిసొ పిలిప్ కెదిద్
దయిరిమ్తెన్నంపజతయ్గేదెకితిరిసొదసిస్మెనయేసు
పుసిలన్.

7 జలె, పిలిప్ జోక, “ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క
ఇదిల్ ఇదిల్ జవుస్ దెంక జలె, †వెయి వెండుల్ చ పోడియొ
జలెకు నే బెరె” మెన సంగిలన్. 8 గని సీమోను పేతురు
మెలొ సిసుస్డుచొ అందెయ మెలొ బావొసి జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె
అసెస్. 9ఈంజొ, జలె యేసుక “ఓదె, ఇనెన్ తిలొ ఇదిలోసొ
నాడు ఎకిక్లొక పాఁచ్ పోడియొ చి దొనిన్ ఇదుదల్ మొసస్
అసిత్, గని ఎతిక్జిన్ క తెదిద్లి కీసి వంట దెంక జయెదె!”
మెన సంగిలన్. 10యేసు “ఎతిక్జిన్ క వెసవ దాస” మెన
సిసుస్ల్ క సంగిలన్. జలె, ఒతత్ చెంగిలి వెసితి రితి గరిచ్
చివవ్ర్ తిలి టాన్ ఒగగ్ర్ అసెస్, చి ఎతిక్జిన్ పెజల్ వెసిల.
ఎకిక్ మునుస్బోదల్ క లెకక్ కెరెల్, జేఁవ్ మొతుత్ మ్ పాసి పాసి
పాఁచ్ వెయిల్ జిన్ జల.

11 జలె, యేసు జేఁవ్ పోడియొ నఙన, “తూయి
ఈంజ అనిన్మ్ దా దయ కెరల్ది” మెన దేముడు అబొబ్స్ క
ఉచర, వెస తిలస ఎతిక్జిన్ క పాఁవితి రితి వంట దిలన్.
మొసస్తెన్ కి దసిస్ కెర, జేఁవ్ పేట్ బెరు కతి రితి వంట
దిలన్.

12ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ లి పడొత్ , “ఆరి పాడ్ జవుస్
నాయ్ మెన, సేంసిల గండల్ గుడడ్ ఆన” మెన సిసుస్ల్ క
యేసు సంగిలన్. 13 జలె, ఎతిక్జిన్ కయ్ ల జేఁవ్ పాఁచ్
పోడియొచ సేంసిల గండల్ సిసుస్ల్ గుడిడ్ల. గుడిడ్లె, బార
గంపల్ బెరు జల.

14 జలె, దేముడు అబొబ్సి దిలి అదికారుమ్ క రుజుజ్
దెకయ్ లిఈంజకామ్పెజల్దెక కెర, “ఒహొ, ‘అంచి కబుర్
సూనయ్ తొసొక బూలోకుమ్ తెబార్ కెరిందె’మెన దేముడు
సంగిలొసొ ఈంజొయి” మెన సంగితె తిల. 15 తెదొడి,
జోక రానొ కెరి రిసొ దెరుక మెన పెజల్ కోర్ ప జల, గని
జోవయించి ఉదెద్సుమ్ చిన కెర, యేసు జోవయింక ముల
దా, ఎకిక్లొ గెచచ్,మెటట్య్ అనెన్ గెలన్.

యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండితయ్
(మతత్ 14:22-27;మారుక్ 6:45-52)

16సాంజ్ జతికయ్, అందర్ జంక దెర తిలి, చి యేసు
జోవయింతె అనెన్ ఉత జెంక నేతయ్ చి రిసొ సిసుస్ల్ “గెరి
గెచుచ్మ!” మెన గడెడ్ గెచచ్, 17 జోవయించి దోనితె వెగ,
గాడుఒతత్ల్ తొతిలికపెరన్హ మ్పటున్మ్ తెగెచుచ్కమెన,
దోని జీనవుక దెరల్.

18 ఇదిల్ దూరి జీనయ్ లి పొది, వాదు ఒగగ్ర్ కెరిల్, చి
వెలెల్ల కెరట్ల్ కెరుక దెరిల్. 19 దస వెలెల్ల కెరట్ల్ కెరిస్ తె
జేఁవ్పాసిపాసిదొనిన్ కోసుల్ దూరిక దోని ఇండయ్ తికయ్,
యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండ జా, దోనిక పాసిపాఁవిలన్. జో
దసిస్ పాసి ఇండ జెతె తతికయ్, సిసుస్ల్ దెక, “డుంబొ,
కిచొచ్ గే!” మెన, బియఁ గెల. 20యేసు జోవయింక “తుమ్
బియఁ నాయ్. ఆఁవివ్ జెతసి” మెన దయిరిమ్ సంగిలన్.
21 తెదొడి సరద్ తెన్ జోకయి దోనితె వెగయ్ ల, చి బేగి జేఁవ్
గెతి ఒడుడ్ తె దోనిపాఁవ గెలి.

పెజల్యేసుక చజిలిసి
22 జలె, జా గెలి దీసి పోడియొ మొసస్ కయ్ ల పెజల్

సగుమ్ జిన్, అనెన్క్ దీసి ఎద గాడు ఒతత్ల్ తొ రకితె అసిత్.
‘గెలి దీసి ఎకిక్ దోని తిలి’ మెన, ‘యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్
దోనితె వెగె నాయ్, చి జో నెంతె సిసుస్ల్ ఉటట్ గెచచ్ తిల’
మెన, జేఁవ్ పెజల్ ఉచార కెర అసిత్. జాకయ్, యేసుచి
రిసొ ‘మెటట్య్ తెంతొ ఉత జెంక నేతయ్. కిచొచ్గె’ మెన
రకితె అసిత్. 23 రకితె తిలె, తిబెరియ పటున్మ్ తెంతొ, వేర
దోనివొ అయ్ ల. గెలి దీసియేసు దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర
వంట దిల పోడియొ కయ్ ల జేఁవ్ పెజల్ తిలిస్ తె, జలె,
జేఁవ్ దోనివొ అయ్ ల. 24జెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ కి యేసు
కి ఇనెన్నాయ్మెనపెజల్దెక,జేఁవ్అపెప్అయ్ లదోనివొతె
వెగ, యేసుక చజుక మెన, కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె గెచచ్
పాఁవిల.
పరలోకుమ్ తె బెదితి సెకి దెతిపోడియొ

25 పెజల్ గాడు జీన, యేసుక చజ, జో తిలిసి జానన
“గురుబాబు, కెఁయ ఉటట్ అయ్ లది?” మెన పుసిల.
26యేసుజోవయింక, “తుమ్ఆఁవ్నిజుమికచితుమ్కిచొచ్
మెంతసి మెలె, తుమ్ ఒతత్ పేట్ బెరు పోడియొ కా కెర
సుకుమ్ జలి రిసొ అంక చజుక అయ్ లదు, గని అంచి
అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లి జా కామ్ చి గురు అరుద్ మ్
కెరనిల్ రిసొ నాయ్. 27 ఆఁగ్ సుకుమ్ కెరి అనిన్మ్ గటచి
రిసొ తుమ్ ఉచరె తా నాయ్. జా ఎతిక్ పాడ్ జతిసి.
అనిన్మ్, మెన పరలోకుమ్ తె బెదితి సెకి దెతిస్ క టాలి కెరెల్,
జయియ్ అనిన్మ్ క కోర్ పజా. జయియ్ అనిన్మ్, జలె, కెఁయఁక
తెఁయఁక తా గెతిసి. జయియ్ అనిన్మ్. జలె, ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ తుమ్ క దెయిందె. జయియ్ తుమ్ క

* 6:4 6:4పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ఐగుపుదేసిమితాగొతిమానుస్ల్జలిస్తెంతొపబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరిపండుగు,ఈంజ. జాపండుగ్ క నేపులయ్ ల
పోడియొరితపోడియొకవుల. † 6:7 6:7 నెంజిలె, దొన్పుంజొజిన్మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలి డబుబ్ల్ దెతి ఎదిలి డబుబ్ల్.
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ముకిక్మ్. జా దెంక అంక అదికారుమ్ కీసి తంక మెలె,
దేముడు అబొబ్, దేముడు, అంచి అదికారుమ్ చి రిసొసాచి
సంగజోచిముదదాఅసెస్,”మెనపెజల్ కయేసు సంగిలన్.

28తెదొడిజేఁవ్పెజల్జోక “దేముడుచ కమొఅమ్కెరుక
మెలె, అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన పుసిల. 29యేసు
జోవయింక “దేముడు తుమ్ క కిచొచ్ పూచి తియారయ్
మెలె, ఆఁవ్ జో తెదయ్ లొసొక తుమ్పూరి నంపజంకయ్”
మెన సంగిలన్. 30 సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక “జలె, ‘జో
తెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొతుయి’మెనఅమ్దయిరిమ్
తెన్ నంపజతి రిసొ తుచి అదికారుమ్ క కిచొచ్ గురు అమ్ క
దెకయ్ తె? కిచొచ్ వెలిల్ కామ్ కెర అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తె?
31 అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ వెలిల్ బయిలె బులెత్ తిలి పొది,
‡‘మనాన్’మెలిపోడియొరితిసి కతె తిల. జాకయ్,
పరలోకుమ్ తె తెంతొ చి పోడియొ రితిసి జోవయింక జో

దిలొ
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్ అసెస్, గెద”మెన సంగిల.

32 పెజల్ యేసుక దసిస్ సంగితికయ్, జో జోవయింక,
“తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ చ పూరుగ్ ల్ క పరలోకుమ్ తెంతొ చి పోడియొమోసే
దిలిసి నెంజె. దేముడు అబొబ్యి దిలిసి. జలె, తుమ్ క
నిజుమ్ జలి పోడి రితి, నిజుమ్ జలి పోడి దేముడు
అబొబ్ అపెప్ పరలోకుమ్ తెంతొ తెదవ దా తుమ్ క దెతయ్.
33 దేముడు అబొబ్ దిలి జయియ్ పోడియొ, కిచొచ్ జయెదె
మెలె, పరలోకుమ్తెంతొఅపెప్ రితిఉతఅయ్ లిసి. జయియ్
పోడి ఒండి లోకుమ్ చక సరి జతి జీవ్ దెతిసి” మెనయేసు
సంగిలన్.

34 యేసు దసిస్ సంగితికయ్, “బాబు, జయియ్ పోడి
అమ్ క దెతె తా” మెన పెజల్ సంగిల. 35 జలె, యేసు
జోవయింక, “సరి జతి జీవ్ దెతి జా పోడి ఆఁవివ్. కో అంక
పూరి నంపజా §అంచితె జెవుల గే, జోవయింక చూ, తాన్
కెఁయఁక అనెన్ కెరె నాయ్. 36 గని, ‘అంక దెకిలెకి తుమ్
నంప కెరుస్ నాయ్’మెన తుమ్ క అగెగ్ తెంతొ సంగితసి.

37 “ ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన కకక్ దేముడు
అబొబ్ అంచితె తెదయెదె గే, జెవుల, చి కో అంక నంపజా
జెవుల గే,జోవయింక కెఁయఁక కి ‘తుమ్ క నెసి’మెనఉదడి
నాయ్. 38 ఆఁవ్ పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లిసి కిచొచ్క
మెలె, అంచి సొంత ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కెరుక నాయ్,
గని, అంక తెదయ్ లొసొ సంగిలిసి నెరవెరుస్ప కెరుకయ్.
39 అంక నంపజతి రిసొ కకక్ జో అంచితె తెదయెదె గే,
జోవయింతె కకక్ నే పిటట్య్ తె, వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా ఆకర్
దీసిక, జోవయింక జియడ పరలోకుమ్ తె బెదవుక అసెస్.
40 మెలె, అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్

మెలె, ‘దేముడు పబుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజొయి’, మెన
‘ఈంజొయిఅమ్ క దొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన,కో
అంక చిన పూరి నంపజవుల గే, పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవ్
జోవయింకదొరుక్ జయెదె,చివెలిల్ తీరుప్ కెరిజాఆకర్ దీసిక
జోవయింక జియడ పరలోకుమ్ తె బెదయిందె. ఈంజయ్
అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్”మెనయేసు సంగిలన్.

యేసుచి రిసొయూదుల్ అనామ్నుమ్ జలిసి
41 ‘పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లి పోడి ఆఁవివ్’

మెన యేసు సంగిలి రిసొ, ఒతత్ తిల జేఁవ్ యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ జోచి రిసొ కోపుమ్ జా, 42 ఇసి మెన
లటట్బనల్. “ఈంజొయేసుయోసేపుచొ పుతుత్ సి, గెద. జోచ
అయయ్స్అబొబ్స్ క జానుమ్, గెద. దసిస్ జలె, ‘పరలోకుమ్
తెంతొ ఉత అయ్ లయ్’ మెన కిచొచ్క సంగితయ్?” మెన
ఆఁసిల.

43 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఆఁవ్ సంగిలిస్ చి రిసొ అనామ్నుమ్
జా లటట్బన నాయ్. 44 అంక తెదయ్ లొ దేముడు
అబొబ్ మానుస్చి పెటిట్ జోవయింక సికడ బుకారెల్కయ్ జేఁవ్
అంక నంపజా జెవుల. అయ్ లె, వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా
ఆకర్ దీసిక జోవయింక జియడ పరలోకుమ్ తె బెదయిందె.
45పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ చ కొడొతె రెగడ్
అసెస్.
దేముడు జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క సొంత సికడెదె”
మెన రెగిడిల్ కోడు. దేముడు అబొబ్ జోవయింక సంగిలిసి కో
సూన సికుల గే, అంక నంపజా జెవుల.

46 “జోతె తెంతొ అయ్ లొసొక పిటట్వ, కోయి దేముడు
అబొబ్క కెఁయ దెకితి నాయ్. ఎకిక్లొయి జోక దెక అసెస్.
47 జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి
మెలె, అంక కో సతిత్మ్ తెన్ నంపజవుల గే, జేఁవ్ నంపజలి
తెంతొ, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదయ్ అసిత్. 48సరి జతి
జీవ్ దెతిపోడి, ఆఁవివ్.

49 “తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ జా వెలిల్ బయిలె బులెత్ తిలి
పొది ‘మనాన్’మెలిజాపోడి కయ్ లెకి,మాములుమ్మొరి
సమయుమ్ జా అయ్ లె పొది, మొర గెల. 50 ఆఁవ్ అపెప్
సంగితిసి, జలె, పరలోకుమ్ తెంతొ దొరుక్ జతి ఈంజయ్
పోడి, జలె, కిచొచ్క ఉత జా అసెస్ మెలె, ఈంజయి పోడి,
కో కవుల గే, మొరెల్ పొది సిచచ్ తిలి మొరున్తె గెతి నాయ్.
51పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లి జీవ్ దెతి పోడి ఆఁవివ్.
ఈంజయ్ పోడి కో కవుల గే, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక చెంగిల్ జివుల. జలె, ‘జోవయించి పాపుమ్ చి
సిచచ్ జతి మొరున్తె గెతు నాయ్, గని అంచి వరుమ్ నఙ

‡ 6:31 6:31జా బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది కిచొచ్ కతిసియూదుల్ క నాయ్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రోజుక ఆగాసుమ్ తెంతొ జా ‘మనాన్’
మెలిసి సువితె తిలన్. ఏక్ రగుమ్ పిటట్ల్ కి సేడయ్ తె తిలన్; ‘పోడ కతు’ మెన. నిరగ్మకాండుమ్ 16:1-36. § 6:35 6:35మెలె ‘అంచి తెన్ బెదుల,
అంచి రాజిమ్ తె బెదుల’. * 6:51 6:51ఈంజలోకుమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొజో అరిప్తుమ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ ‘అంచి ఆఁగ్ దెయిందె’మెనయేసు
టాలి సంగితయ్.
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రచిచ్ంచుప జతు’ మెన ఆఁవ్ కిచొచ్ పోడి దెయిందె మెలె,
అంచి *ఆఁగ్”మెన సంగిలన్.

52యేసుజాసంగితికయ్,యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
బమమ్ జా, “అమ్ కతి రిసొ ఈంజొ మానుస్ జోచి ఆఁగ్
అమ్ క కీసి దెంక జయెదె?” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
లటట్బెత్ తిల. 53 జాకయ్ యేసు జోవయింక, “తుమ్ క
ఆఁవ్ నిజుమికచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె,ఆఁవ్మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి ఆఁగ్ తుమ్ నే కయ్ లె, అంచి
లొఁయి తుమ్ నే పిలెల్, తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ జీవ్ తయె
నాయ్. 54అంచి ఆఁగ్ కో కవుల గే, అంచిలొఁయికో పివుల
గే, దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి జీవ్ జోవయింక దొరుక్
జా అసెస్, చి వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా ఆకర్ దీసిక, జోవయింక
జియడ, పరలోకుమ్ తె బెదయిందె. 55 జాకయ్, అంచి
ఆఁగ్ ముకిక్మ్ జలి అనిన్మ్, అంచి లొఁయిముకిక్మ్ జలి
పితిసి జయెదె. 56 కో అంచి ఆఁగ్ కతి రితి అంచి లొఁయి
పితి రితి జతతి గే, జో అంచి పెటిట్ తతత్తి, చి ఆఁవ్ జోచి
పెటిట్ తయిందె.

57 “జీవ్ తిలొ దేముడు అబొబ్ అంక ఈంజ లోకుమ్ తె
తెదయ్ లొ. జోచి జీవ్ అంచి పెటిట్ అసెస్, చి జోచి జీవ్ కయ్
ఆఁవ్ జితసి. దసిస్ అంకయ్ కో కయ్ లి రితి జా అంక జోచి
పెటిట్ తియనుల గే, అంచి జీవ్ చి రిసొ జేఁవ్ కి జివుల.
58 పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లి పోడి ఈంజయి.
తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చ కయ్ లి రగుమ్ నెంజె. గని, ఈంజయ్
పోడియొకోకవులగే,పరలోకుమ్ తెగెచచ్ కెఁయఁకతెఁయఁక
జివుల” మెన యేసు సికడల్న్. 59 యేసు కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ చి జేఁవ్యూదుల్ చి సబ గెరి ఇసిమెన సికడల్న్.

యేసుసంగిలిబోదనచిరిసొజోతెన్బులుకములిలిసి
60యేసుక ఇదిల్ నంపజా సిసుస్ల్ జంక దెరల్ మానుస్,

జలె,జోసంగిలిసిసూన కెర,జోవయింతెసగుమ్ జిన్బమమ్
జా, “జా కోడు అలల్ర్ చి! జా కోడు కో సూనుల!” మెన
సంగిల. 61జో నిసానల్ సిసుస్ల్ కి అనామ్నుమ్ లటట్బ్ తతి
మెన యేసు పెటిట్ జానిలన్, చి “ఆఁవ్ అపెప్ సంగిలిస్ చి
రిసొ తుమ్ అనామ్నుమ్ జతసు గే? 62 జలె, ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఆఁవ్ అగెగ్ తిలిస్ తె అనెన్ వెగ గెతిసి
తుమ్ దెకిలె, కీస్ జసెత్! 63 జీవ్ తిలెకయ్మానుస్ జియెదె.
జీవ్ నెంజిలె, ఆఁగ్ కామ్ క నెంజె. ముకిక్మ్ జలి ఆఁవ్
సంగిలి జీవ్ కిచొచ్తె మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిల కొడొతెయ్
అసెస్. 64 గని తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్ నంపజతి నాయ్”
మెన జోవయింక సంగిలన్. జోవయింతె కో నంపజతి
నాయ్ గే, అనెన్ పడొత్ క జోక మారసచి అతిత్ కో దెర దెయెదె
గే, యేసు అగెగ్ తెంతొ జానె. 65 తెదొడి అనెన్, “జాకయ్
‘దేముడు అబొబ్ జా సెకి దిలెకయ్, నెంజిలె కో కి అంక

నంపజంక, అంచితె జెంక నెతిరి’ మెన తెదొడి సంగిలయ్”
మెన సంగిలన్.

66 జలె, జా దీసి జో సంగిలిసి ఓరుస్ప జంక నెత
కెర, జోవయించి పటిట్ గెతె తిలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ సిసుస్ల్
అనామ్నుమ్ జా, ఒతత్ తెంతొ జో తెన్ బులిత్ నాయ్. 67జేఁవ్
దసిస్ జతికయ్, జో నిసానల్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క యేసు,
“తూమ్ కి అంక ముల దా ఉటట్ గెతె గే?” మెన
పుసిలన్. 68 “పబు, అమ్ అనెన్ కతెత్య్ గెచుచ్మ్ దే?
దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుక కీసి గేతుచయ్కొడొతెసూనుక
జతయ్, గని అనెన్ కతెత్య్ నాయ్. 69జాకయ్ ‘దేముడుచి
సుదిద్ తిలొసొ† కీసుత్ తుయి’ మెన తుకయ్ అమ్ నంపజా
అసుస్మ్, కచితుమ్ జానుమ్” మెన సీమోను పేతురు
దయిరిమ్ తెన్ సంగిలన్.

70తెదొడియేసు జేఁవ్ బారజిన్ క కిచొచ్ జాగర సంగిలన్
మెలె, “తుమ్బారజిన్ ఎతిక్క ఆఁవ్ నిసానల్య్, గెద. గని,
తుమ్ చితె కి సయ్ తాన్ చొ సేవ కెరొసొ ఎకిక్లొ అసెస్” మెన
సంగిలన్. 71 కచి రిసొ దసిస్ సంగిలొ మెలె, సీమోను
ఇసక్రియోతు మెలొ ఎకిక్లొచొ యూదా మెలొ పుతుత్ స్ చి
రిసొ. కిచొచ్క మెలె, పడొత్ , జేఁవ్ జోకమారి రిసొ, విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ యూదాయేసుక దెర దెయెదెమెన తెదొడి కి
యేసు జానె.

7
1జామదెనె,యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ జోకమారుక

కోర్ ప జా అసిత్ మెన యేసు జానెచి రిసొ జోవయింక
ముకిక్మ్ తిలి యూదయ పదేసిమ్ తె గెచెచ్ నాయ్, గని
గలిలయ పాంతుమ్ తె బులెత్ తిలొ. 2 జలె, యూదుల్ చి
అనెన్క్ పండుగు పాసి జా అయ్ లి. జాక ‘కుడియల్
పండుగు’ మెనుల. 3 జలె, యేసుచ బావుడిస్వొ జోక
కిచొచ్ మెల మెలె, “ఒతత్ తిల తుచ సిసుస్ల్ జల మానుస్ల్
దెకితి రిసొ, ఈంజ డొంగుర్ దేసిమ్ ముల దా, *యూదయ
పదేసిమ్ తె గెచచ్, తుచ వెలెల్ల కమొ ఒతత్య్ కెరు. 4మెలె,
‘అంచిఅదికారుమ్మానుస్ల్చినుతు’మెనఎకిక్లొచిఆస
జలె,జోచకమొకోనెంజిల్ తె కెరెనాయ్. ఒగగ్ర్ జిన్తిలిస్ తె
కెరెదె. తుయి వెలెల్ల కమొ కెరసి జలె, ఎతిక్జిన్ దెకితి రితి
ఒతత్ కెరు” మెన సికడుక దెరల్. 5 జోచి అయయ్స్ చి పెటిట్
జెరిమ్ల ఈంజేఁవ్ బావుడిస్వొ కి జోక ‘దేముడు తెదయ్ లొ
కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన నంప కెరి నాయ్.

యేసు దిలి జబాబ్
6 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్

గవురుమ్ జతి సమయుమ్ జెంక నేతయ్. తూమ్,
మాతుమ్, కెదొద్డ్ తెదొడ్ గవురుమ్ జంక జతయ్. 7 జేఁవ్
కెరి రితితూమ్కి కెరసుచి రిసొ,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్

† 6:69 6:69 దేముడు తెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొసొ, * 7:3 7:3 ‘యూదయపదేసిమ్ తె గో’మెన కిచొచ్క సికడత్తిమెలె,యెరూసలేమ్పటున్మ్
చి దేముడుచి గుడి జయి పదేసిమి తవుల, చి పండుగ్ కమానుస్ల్ ఒతత్య్ బెర తవుల.



యోహాను 7:8 141 యోహాను 7:30

తుమ్ క విరోదుమ్ దెకుక నెతిరి, గని జోవయించ కమొక
‘గరచ్’ మెన ఆఁవ్ తీరుప్ సంగితసిచి రిసొ అంక విరోదుమ్
దెకితతి. 8 తుమి ఒతత్ గెచచ్ పండుగు కెర. ఆఁవ్
అపెప్చి మటుట్ క ఈంజ పండుగ్ క గెచిచ్ నాయ్. ఆఁవ్ గెతి
సమయుమ్ పూరి జెంక నేతయ్” మెన సంగ, 9 యేసు
గలిలయతెతా గెలొ.
కుడియల్ పండుగు కెరిస్ తెయేసు గెలిసి

10 జలె, జోవయించ బావుడిస్వొ పండుగ్ తె ఉటట్ గెలి
ఇదిల్ పడొత్ , యేసు కి గెలన్. ఎతిక్జిన్ దెకిత్ రితి నాయ్,
గని కో నేనిల్ రితి గెలన్. 11 జా మదెనె, పండుగ్ తె
గెల యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ‘యేసు కేతె?’ మెన
జోక చజితె తిల. 12 పెజల్ కి జోచి రిసొ జోవయింతెన్
ఇనయింతెన్ లటట్బెత్ తిల. “జో చెంగిలొ మానుస్” మెన
సగుమ్ జిన్ సంగితె తిలె, “నాయ్, పెజల్ క మోసిమ్
కెరయ్” మెన అనెన్ సగుమ్ జిన్ సంగితె తిల. 13 గని
వెలెల్లమానుస్ల్ కబియఁ కెర,జోచిరిసొకోఎదారుద్ మ్లటట్బిత్
నాయ్.
దేముడుచి గుడితెయేసు బోదన కెరిల్సి

14 జలె, సగుమ్ పండుగ్ కేడిల్ పొది, యేసు దేముడుచి
గుడితె గెచచ్, తెడి పెస,బోదన కెరుక దెరల్న్. 15జోచిబోదన
సూన కెర, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ “అమ్ చి తెన్
ఈంజొమానుస్ కెఁయనేసదు కెరెల్ కి, బలేతెలివితెన్బోదన
కెరయ్, కీసి?” మెనఆచారిమ్తెన్ లటట్బనల్. 16జాచి రిసొ
యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఆఁవ్ కెరి
బోదన ఆఁవ్ ఉచరిల్సి నెంజె. ఈంజ అంక తెదయ్ లొసొచి
బోదన. 17 అంక తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుక కో
కోర్ పజవులగే,జెఁవివ్అంచిబోదనసూనెల్,జేఁవ్ ‘దేముడు
సికడిల్సి జయెదె గే, నాయ్ మెలె, ఆఁవ్ ఉచరిల్సి జయెదె
గే’ జోవయించి పెటిట్ చినుల. 18 గవురుమ్ ఆననుక
ఆస జలస, జలె, జేఁవ్ జేఁవ్ చి ఉచరిల్సి సికడుల. గని,
జోక తెదయ్ లొసొచి గవురుమ్ దెకవుక ఆస జలొసొ జలె,
సతిత్మ్ చొ జయెదె,జోతె కిచొచ్ అబదుద్ మ్ తయెనాయ్.

19 “మోసేపూరుగ్ మ్ చొ దేముడుచ ఆగన్ల్ తుమ్ చి రిసొ
దేముడుచ ఆగన్ల్ రెగడ్ దిలన్. గని ఒతత్ తిల ఆగన్ల్
రితి తుమ్ చితె కో కి నిదానుమ్ కెరుస్ నాయ్. నెంజిలె,
కిచొచ్క అంక మారుక కోర్ ప జతసు?” మెన సంగిలన్.
20యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పెజల్ తుక “బూతుమ్ దెర
అసెస్, కిచొచ్గె, చి దసిస్ సంగితసి! కో తుక మారుక కోర్ ప
జతతి?” మెన సంగిల.

21 జలె, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ జా సెలవ్ కడనిల్
దీసి జో రోగిక చెంగిల్ కెరిల్ కామ్ కెరల్య్, చి ‘కామ్ కెర
సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి ఆగన్ పిటట్య్ లొ’ మెన తుమ్ ఎతిక్జిన్

అంచి రిసొ బమమ్ జతసు. 22 తుమ్ ఉచర. ‘తుమ్
యూదుల్ క మునుస్బోద జెరిమ్లె, జోవయింక దేముడుచొ
మానుస్ జవుస్’ మెన సునన్తి కెరనుక, జో బోదక ఇదిలిస్
సుదిద్ కెర†మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొ రెగిడొల్ , గెద. జాకారిమ్,
జలె, మోసే తెన్ మొదొల్ జలిసి నెంజె. జోచి కంట అగెగ్చ
పూరుగ్ ల్ కి దసిస్ కెరె తిల. గని సునన్తి కెర మెన ఆగన్ల్ తె
రెగిడల్న్. జాకయ్, ఏక్ నాడు జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జలిసి
సెలవ్ కడనిల్ దీసి సేడెల్, జా ఆగన్ పిటుట్ స్ నాయ్ మెన,
జయియ్ దీసి, సెలవ్ కడనిల్ దీసి జలెకి, జా కామ్ కెరసు.
23 జలె, ‘మోసే రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తెన్, ఈంజ
ఏక్ ఆగన్ పిటుట్ స్ నాయ్’ మెన సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి ఏక్
మానుస్కిసునన్తి కెరుకజయెదెజలె,సెలవ్కడనిల్ దీసి కిఏక్
ఒండొయిమానుస్చి ఆఁగ్ చెంగిల్ కెరుక నెంజె గె? 24 జలె,
కిచొచ్ జవుస్జరుగ్ జా తిలె, ఇసి గే దసిస్ గే డీసిలి రిసొ ‘ఆగన్
పిటిల్’ జవుస్,నాయ్మెలె, ‘ఆగన్ పిటెట్ నాయ్’ రిత ఆగన్ల్ క
నంపజా అసుస్స్. దసిస్, అరుద్ మ్ నెంతె, కనాక్రుమ్ నెంతె
తీరుప్ కెరుక పోన. ఆగన్చి అరుద్ మ్, జరుగ్ జలిస్ చి అరుద్ మ్,
సరిగా ఉచర తీరుప్ కెర” మెన జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
యేసు సంగిలన్.

యేసుచి రిసొఈంజొయి కీసుత్ గే
25 యేసు దసిస్ బోదన కెరికయ్, యెరూసలేమ్

పటున్మ్ చ మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ “ ‘జోక మారుమ’ మెన
వెలెల్లమానుస్ల్ కోర్ ప జలొసొఈంజొయి, కిచొచ్గె. 26గని,
ఈందె, జోవయించి మొకెమ్ దయిరిమ్ తెన్ బోదన కెరయ్,
గని జోక ‘పోని’ కి మెంతి నాయ్. జలె, జోక ‘తెదయిందె’
మెనదేముడుసంగిలొ ‘దొరుక్జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొజతొ
కీసుత్ ఈంజొయి’మెన ఏక్ వేల అదికారుల్ క రుజుజ్ జా అసెస్
గె? 27నాయ్, కిచొచ్గె. మెలె, ఈంజొ మానుస్ కేనె తెంతొ
అయ్ లొ గే ‡జానుమ్. గని కీసుత్ అయ్ లెగిన, కేనె తెంతొ
జెతయ్ గే కకక్ నేన్ తె జయెనాయ్”మెనఉచర లటట్బనల్.

28 జేఁవ్ ఉచరిల్సి యేసు జానిల్ రిసొ, దేముడుచి గుడితె
బోదనకెరెతిలిపొది,ఇసిమెనకేక్ గలన్. “ ‘జోకజానుమ్!
జో కేనె తెంతొ అయ్ లొ గే అమ్ జానుమ్!’ మెన, అంచి
రిసొ తుమ్ ఉచరసు జలె. గని నేనుస్. ఆఁవ్ అఁవివ్ జెంక
నాయ్. అంక తెదయ్ లొసొ సతిత్మ్ తిలొసొ. జోక తుమ్
నేనుస్. 29ఆఁవ్మాతుమ్,జోకజాని. కీసిమెలె,ఆఁవ్జోతె
తెంతొ ఉత అయ్ లయ్. జొయియ్ అంక తెదయ్ లన్” మెన
సంగిలన్.

30యేసుదసిస్సంగితికయ్,జేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్ “జోక
జేలి కెరుమ!” మెనఉచరల్, గని జోక కో దెరి నాయ్. కిచొచ్క
మెలె,అబొబ్స్ తెజో గెతి సమయుమ్తెదొడి జెంక నేతయ్.
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31 యేసుక వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ విరోదుమ్ జలెకి,
మాములుమ్ పెజల్, జలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జోక నంపజల.
“ఈంజొ మానుస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ కెరయ్. కీసుత్
మెలొ అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ అయ్ లె ఇసి తయెదె.
అనెన్ వెలెల్ల కమొ కెరుక కో తెరితి గే? ఈంజొ జొయియ్,
కిచొచ్గె”మెన నంపజల.

32పెజల్యేసుక నంపజలి రితిజాఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొ
ఇసి తిరీమ్ లటట్బంతిసి పరిసయుయ్ల్ సూనల్చి రిసొ “జోక
జేలి కెరుక దెర జా!” మెన దేముడుచి గుడితెచ జమానుల్ క
వెలెల్లపూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్ తెదయ్ ల.

33 జలె, జా మదెనె యేసు అనెన్ బోదన కెరె తా, “అనెన్
సగుమ్ దీసల్ తుమ్ చి తెన్ తయిందె, చి తెదొడ్ క అంక
తెదయ్ లొసొతెఅనెన్ ఉటట్ గెచిచ్ందె. 34ఆఁవ్ఉటట్ గెలి పడొత్
తుమ్ అంక చజితె, గని అంచితె పాఁవుక నెతురుస్. ఆఁవ్
కేనెతయిందెగే,తుమ్ఒతత్ జెంక నెతురుస్”మెనసంగిలన్.
35జాకయ్యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
“అమ్ నే పాఁవితి రితి ఈంజొ కేనె గెచెచ్దె? గీకు దేసిమి
తిలచెదురప్ జలఅమ్ చయూదుల్ తెగెచచ్, గీసు దేసుమ్ చ
సుదల్ క బోదన కెరెదె గే? 36 నాయ్ మెలె, ‘తుమ్ అంక
చజిలె కి అంచితెపాఁవుక నెతురుస్’మెన ‘కేనె తయిందె గే,
తుమ్ ఒతత్ జెంక నెతురుస్’ మెన కిచొచ్క సంగిలన్?” మెన
లటట్బనుక దెరల్.

37జా పండుగ్ చి ఆకర్ దీసి అయ్ లి. జాక ‘వెలొల్ దీసి’
మెనుల. జా దీసి, ఎతిక్జిన్ బెర తిలిస్ తె యేసు టీఁవ
జా, ఇసి మెన కేక్ గలన్. “కకక్ జలెకు తాన్ కెరెల్, అంచితె
జా పివుసు. 38 కో అంక పూరి నంపజవుల గే, దేముడుచి
కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
జోచి పెటిట్ తెడి ఊంట పుటిల్ రితి జా, జీవ్ దెతొ పాని జోచి

ఆతమ్ చెంగిల్ కెరె తయెదె”
మెన, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితియేసు సంగిలన్.

39 ‘జీవ్ దెతొపాని’మెన కిచొచ్చి గురుక సంగిలన్మెలె,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి గురుకయ్. యేసు మొర
దేముడు అబొబ్స్ తె అనెన్ గెలె, జోక కో నంపజా తవుల గే,
జోచిజాఆతమ్జోవయించిపెటిట్ జెయెదె. జలె,యేసుతెదొడి
అబొబ్స్ తె అనెన్ గెచుచ్క, గవురుమ్ జంక, నేతయ్ చి రిసొ,
జో సంగిలి జా ఆతమ్ తిలిసి తెదొడి జరుగ్ జంక నేతయ్.

40 యేసు దసిస్ బోదన కెరికయ్, సూన కెర జోచి రిసొ
పెజల్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ మెల మెలె, “ ‘తెదయిందె’ మెన
దేముడు సంగిలొ జోచ కబురుల్ సంగుక జెంక తిలొసొ
ఈంజొ నిజుమ్ జా తయెదె” మెన సంగిల. 41 గని

అనెన్ సగుమ్ జిన్ “తెదయిందెమెన దేముడు సంగిలొ కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొజా తయెదె”మెల, గని “నెంజె. ఈంజొ
గలిలయ పాంతుమ్ చొ మానుస్. కీసుత్ , జలె, గలిలయతె
జెరుమ్క నెంజె. 42 ఈందె, దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
అమ్ చొ రానొ జలొ దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె కీసుత్
జెరెమ్దె. దావీదుచి గాఁవ్ బేతెల్హేమ్. ఒతత్య్ జో జెరుమ్క
అసెస్. దసిస్ జలెఈంజొ కీసుత్ జయె §నాయ్”మెనసంగిల.
43 దసిస్ జతికయ్, జోచి రిసొ పెజల్ దొనిన్ మెనుస్ జల.
44జోవయింతెన్ సగుమ్ జిన్ “జోక జేలి కెరు!” మెనకోర్ ప
జల. గని జోక దెరుక మెన కో చడితి కి *నాయ్.

దేముడుచి గుడిచ అదికారుల్ కోపుమ్ జలిసి
45 తెదొడి, జోక దెరి రిసొ గెచచ్ తిల జమానుల్ వెలెల్ల

పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్తిలిస్ తెఅనెన్అయ్ ల. జెతికయ్,
జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్, పూజరుల్ , “కిచొచ్క జోక దెర ఆనుస్
నాయ్?” మెన గోల కెరల్. 46గోల కెరికయ్, జేఁవ్ జమానుల్ ,
“కేన్ మానుస్ కెఁయ తెదిద్ చెంగిల్ చి బోదన సంగె నాయ్”
మెనసాచిసంగిల. 47పరిసయుయ్ల్కోపుమ్జాజోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె, “తూమ్ కి జోచ కొడొక మోసిమ్
జలదు గే? 48 అమ్ పరిసయుయ్ల్ తె జవుస్, అమ్ చ
అదికారుల్ తె జవుస్ కో జలెకు జోక నంపజా అసుస్మ్ గే?
నాయ్, గెద. దసిస్ జలె, తూమ్ కిచొచ్క జోక నంప కెరుక?
49మాములుమ్ఈంజేఁవ్ పెజల్ నంప కెర అసిత్, గనిమోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ నేన్ తి జేఁవ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్
నాయ్, దేముడుక నేన్ తి”మెన పెజల్ నంపజలిస్ క వెలెల్ల
మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ సంగిల.

50యేసుతె అగెగ్ రాతి లుంకచోరు కిచొచ్గె పుసుక గెచచ్
తిలొ నీకొదేమొ మెలొ పరిసయుయ్డు, జలె, జో వెలెల్ల
మానుస్ల్ తె అసెస్. 51 అనెన్ తిల జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
జో, జలె, “కేన్ జలెకు మానుస్క నేరిమ్ వయడ తిలె,
దేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి రితిజోమానుస్
సంగన్ తి సాచి నే సూన్ తె అగెగ్, జో కిచొచ్ కెరొల్ గే నాయ్ గే,
రుజుజ్ నే దెకయ్ తె అగెగ్ జోక తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక అమ్ చి
తెన్ నాయిమ్ గే? నాయ్, గెద” మెన జాగర సంగిలన్.
52 జేఁవ్ అనెన్ పండితుల్ నీకొదేమొక కిచొచ్ జబాబ్ దిల
మెలె, “తూయి కి గలిలయచొ గే, చి జోచి పచెచ్నచి కోడు
తుయి సంగితసి? దేముడుచి కొడొ సరిగా సదు కెరు,
చి దేముడుచ కబురుల్ సంగితస కో కి †గలిలయతె జెరిమ్తి
నాయ్మెన దెకితె”మెన సంగిల.

53తెదొడి ఎతిక్జిన్ జోవయించ గెరలె ఉటట్ గెల.
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గెతి సమయుమ్ జంక నేతయ్ చి రిసొ దెరుక నెతిరల్. అనెన్ సగుమ్ సుటుల్ కి వెలెల్ల మానుస్ల్ అలల్ర్ కెరుక ఉచరెల్ కి, నెతిరల్; లూకా 4:29-30,యోహాను 7:30,
8:20. జోవయించి సమయుమ్జా అయ్ లి పొది జేఁవ్ దెరుక జో ఒపప్నొల్ ; మతత్యి 26:53-54,మారుక్ 14:41,యోహాను 18:4, 6. † 7:52 7:52 గని
గలిలయతె జెరెమ్ నాయ్,యూదయపదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లన్, గెద.
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8
వెలెల్లమానుస్ల్ తేర్ బోదక దెరయేసుతె కడ ఆనిల్సి

1 *యేసు, దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా, జేఁవ్ చి
మొకెమ్ తిలి †ఒలీవ మెటట్య్ ఎకిక్లొ గెలన్. 2 చి రాత్
పాయితికయ్, దేముడుచి గుడితె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లొ.
అయ్ లె, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ అయ్ ల, చి జో వెస కెర,
జోవయింక బోదన కెరుక దెరల్న్. 3 యేసు బోదన కెరె
తతికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స,
పరిసయుయ్ల్, బెద జా, ఏక్ తేర్ బోదక కడ ఆనల్. జా
తేర్ బోద లంజె జతె తతికయ్, దెర తిల. జలె, బెర తిల
మానుస్ల్ చి నెడిమి జాక టీఁవడల్. 4 యేసుక కిచొచ్ మెల
మెలె, “గురుబాబు ఈంజ తేర్ బోద లంజె జతె తతికయ్,
దెరల్. 5 ‘ఇస లంజె జలసక పతల్ తెన్ పెటమారుక అసెస్’
మెన అమ్ చొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి
ఆగన్ల్ తె అమ్ క ఆగన్ దిలన్. జలె, ఈంజ తేర్ బోదచి
రిసొ తూయి కిచొచ్ తీరుప్ సంగితె?” మెనయేసుక పుసిల.
6 కిచొచ్క దసిస్ పుసిలమెలె,జో కిచొచ్ జవుస్ తపుప్ సంగిలె,
నేరిమ్ వయడుమ! మెన దసిస్ కెరల్. యేసు మాతుమ్,
వంపొజా, బుఁయెయ్ఊంటి తెన్ కిచొచ్గె రెగిడల్న్.

7జేఁవ్జోకపుసుకములితినాయ్చిరిసొయేసు టీఁవ,
జోవయింక, “తుమ్ చితె కో కిచొచ్ పాపుమ్ నే కెర తయెదె
గే, జొయియ్ తొలితొ చి పతుత్ రు జాక గలుక జయెదె” మెన
సంగిలన్. 8 చి అనెన్ వంపొ జా, బుఁయెయ్ అనెన్ కిచొచ్గె
రెగిడల్న్.

9 జలె, జో సంగిలిసి ఎతిక్జిన్ సూన అరుద్ మ్ కెరన,
తొలితొ వెలెల్ల మానుస్ల్, పడొత్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొచి పటిట్
ఎకిక్లొ వరస్ తెన్ బార్ జా, ఉటట్ గెల, చి టీఁవ తిలి జా
తేర్ బోదక పిటట్వ, యేసు ఎకిక్లొ ఒతత్ తిలొ. 10 జలె,
యేసు అనెన్ ఉపిప్రి దెక, జా తేర్ బోదక, “అమమ్, కేతె
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్? కో తుక నేరిమ్ వయడిత్ నాయ్?” మెన
సంగితికయ్, 11 జా తేర్ బోద యేసుక, “బాబు, కోయి
నాయ్!” మెన సంగిలి. తెదొడియేసు జాక, “ఆఁవ్ కి తుక
నేరిమ్ వయడినాయ్. తుయి గో, చి అపెప్ తెంతొ పాపుమ్
నే కెరె జి!” మెన సంగ తెదవ దిలన్.

“ఈంజలోకుమ్ చక దొరుక్ జలి ఉజిడి ఆఁవివ్”
12 అనెన్క్ సుటుట్ యేసు బోదన కెరె తతిత్కయ్ కిచొచ్

మెన సంగిలన్ మెలె, “ఈంజ లోకుమ్ చక దొరుక్ జలి
ఉజిడి ఆఁవివ్. కో అంచి పటిట్ ఇండుల గే, అందర్ తె తిలి
రితి అందర్ బుదిద్ ఇండితి నాయ్, గని జీవ్ దెతి ఉజిడి
జోవయింక దొరుక్ జా జోవయించి పెటిట్ తయెదె” మెన

సంగిలన్. 13 జో దసిస్ సంగితికయ్, పరిసయుయ్ల్ జోక,
“తుచి రిసొ తుయి సాచి సంగితసి; తుచి సాచి సతిత్మ్ చి
నెంజె”మెన సంగిల.

14జలె, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ సొంత సాచి సంగనెల్
కి, అంచి సాచి సతిత్మి. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కేనె తెంతొ
అయ్ లయ్గే, కేనెఅనెన్ గెతసి గే,ఆఁవ్జానిగని కేనెతెంతొ
ఆఁవ్ అయ్ లయ్గే, కేనె గెతసి గే, తూమ్నేనుస్. 15తూమ్
అఁవివ్ కెర మానుస్ ఉచరి రగుమ్ తీరుప్ కెరసు, గని ఆఁవ్
అపెప్చి మటుట్ క కకక్ తీరుప్ కెరి నాయ్. 16 గని ఆఁవ్ తీరుప్
కెరుక జలె, అంచి తీరుప్ సతిత్మ్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె,
ఆఁవ్ అఁవివ్ కెర కి ఎకిక్లొ కి తీరుప్ కెరి నాయ్. ఆఁవ్, అంక
తెదయ్ లొసొతెనిన్ తీరుప్ కెరుమ్ దే.

17 “ ‘కో దొగుల ఎతిక్ రితి సాచి సంగుల గే, జా సాచి
సతిత్మ్ చి జయెదె’ మెన తుమ్ చిమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ‡ఆగన్ల్ తె రెగడ్ అసెస్. 18 జలె, ఆఁవ్
సొంత సాచి సంగితసి, చి అంక తెదయ్ లొ అబొబ్ కి అంచి
రితి ఎకిక్ రితి సాచి సంగితయ్” మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ క
యేసు జబాబ్ దిలన్.

19 జేఁవ్ జోక, “అబొబ్ది కేతె?” మెన పుసిల.
పుసితికయ్, యేసు జోవయింక, “తుమ్ అంక నేనుస్.
అంచొ అబొబ్క కి నేనుస్. అంకయ్ జాన్ తదు జలె, అబొబ్క
కి జాన్ తదు”మెన సంగిలన్.

20బోదన కెర కెర ఇసి సంగిలి పొది యేసు కేనె తిలన్
మెలె, దేముడుచి గుడితెచి డబుబ్ల్ పెటెట్ల్ తిలి గదితె
తిలన్. గనిజోక జేలి కెరినాయ్. కిచొచ్కమెలె,జోదేముడు
అబొబ్స్ తె గెతి సమయుమ్ జంక నేతయ్.

21 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు అనెన్, “ఆఁవ్ ఉటట్
గెచిచ్ందె. ఉటట్ గెలె, తుమ్ అంక చజిలె కి, తుమ్ చ పాపల్
తెనిన్ మొర గెతె. మొర గెలె, ఆఁవ్ గెతిస్ తె తుమ్ జెంక
నెతురుస్”మెన సంగిలన్.

22 యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్లొ తెన్
ఎకిక్లొ కిచొచ్ మెల మెలె, “ ‘ఆఁవ్ గెతిస్ తె తుమ్ జెంక
నెతురుస్’ మెన జో సంగిలిసి కిచొచ్క? జో అతయ్ కెరన
ఎటొట్ తొ గెచెచ్దె గే?” మెన లటట్బనల్, 23 జలె, యేసు
జోవయింక, “తుమి ఎటొట్ చ మానుస్ల్, ఆఁవ్ ఉపిప్ర్
తెంతొచొ మానుస్. తూమ్ ఈంజ లోకుమ్ చ కమొ కెరస,
ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ చొ మానుస్ నెంజి. 24 ‘తుమ్ చ
పాపల్ తెనిన్ మొర గెతె’ మెలయ్. కిచొచ్క మెలె ‘దేముడు
తెదయ్ లొకీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ,ఈంజొయి’మెనఅంక
తుమ్నేనంపజలె,నిజుమితుమ్ చపాపల్తెన్మొరగెతె,
పాపుమ్ తె గెతె”మెన సంగిలన్.

* 8:1 8:1యోహానుచిసాచి రెగిడల్ గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజమతెత్లి తయెనాయ్. నెంజిలె, వేరతె తయెదె. సగుమ్ తెయోహాను
2:25చి పడొత్ తయెదె. † 8:1 8:1 ఒతత్ ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ తవుల, చి ఇసినావ్తయెదె. ‡ 8:17 8:17 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచి
అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతె
నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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25జోక, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక “తుయికొనొస్?”
మెన పుసిల. యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ కొనొస్ జయిందె
గే ఆఁవ్ తుమ్ క అగెగ్ తెంతొ సంగితసి గెద, జొయియ్ ఆఁవ్.
26 తుమ్ చి రిసొ, తుమ్ కెర కమొచి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ తీరుప్ సంగుక జయెదె. గని అంక తెదయ్ లొసొ
సతిత్మ్ చొ, చి లోకుమ్ చక ఆఁవ్ సూనయ్ తిసి కిచొచ్ మెలె,
అంక తెదయ్ లొసొతెయిఆఁవ్ సూనిల్సి”మెన సంగిలన్.

27 గని, ‘తెదయ్ లొసొ’ మెన దేముడు అబొబ్స్ చి రిసొ
సంగితయ్ మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్,
చి రిసొ 28 యేసు అనెన్, “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక తుమ్ టీఁవడెత్. టీఁవడెల్, అంక ‘జొయియ్’ మెన
పడొత్ క చినితె. తెదొడ్ క అంక ‘జో అఁవివ్ కెరిల్సి కిచొచ్య్
నాయ్, గని దేముడు అబొబ్సి సికడిల్ రితి కెరె తతత్య్’మెన
అంచి రిసొ అరుద్ మ్ కెరంతె. 29 అంక తెదయ్ లొసొ అంక
తోడుఅసెస్,అంచితెన్అసెస్. జోకెఁయఅంకములెనాయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జోచి ఇసుట్ మ్ రితి
కెరసి” మెన సంగిలన్. 30జో దసిస్ సంగితె తతికయ్, ఒతత్
తిలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయింక నంపజా గెల.

జోక నంప కెరుక దెరల్సకయేసు బోదన కెరిల్సి
31జోక నంపజంక దెరల్ వెలెల్లమానుస్ల్ క యేసు తెదొడి,

“ఆఁవ్ సంగిలి రితి ఇండితె తసెత్ జలె, నిజుమి అంచ
సిసుస్ల్ జసెత్. 32చి సతిత్మ్ జాన్ తె, చి జా సతిత్మ్ తుమ్ క
విడద్ల్ కెరెదె” మెన సంగిలన్. 33 గని, విడద్ల్ జతిసిక
మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జితిస్ చి అరుద్ మ్ జేఁవ్
కెరన, జోక “ఆమ్ అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొచి సేకుమ్ తెచ
మానుస్ల్ చి రిసొ, కకక్ కి కెఁయ కి గొతిమానుస్ల్ జము
నాయ్. జాకయ్ ‘విడద్ల్ జసెత్’ మెన తుయి కిచొచ్క అమ్ క
సంగిలది?” మెన బమమ్ జా పుసిల. 34యేసు జోవయింక,
“తుమ్ క ఆఁవ్ నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, కో
కిచొచ్ పాపుమ్ కెరుల గే, పాపుమ్ క గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్.
35 గొతిమానుస్ల్, జలె, సావుకరిచొ గేరు కెఁయఁక తెఁయఁక
తంక జోవయింక సెలవ్ నాయ్. గని, సావుకరిచొ సొంత
పుతుత్ సి జలె, కెఁయఁక తెఁయఁక అబొబ్స్ చి గెరి తయెదె.
36తుమ్ కెరపాపల్ క తుమ్దెరున్ సేడిల్సి తెంతొదేముడుచొ
పుతుత్ సి తుమ్ క విడద్ల్ కెరెల్గిన, నిజుమి విడద్ల్ జసెత్.

37 “అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె తుమ్ జెరమ్
అసుస్స్ మెన జాని, గని జోచి సెకుమ్ తె తుమ్ జెరిమ్లెకి,
అంచి కొడొ తుమ్ చి పెటిట్ తియనుక నెసుస్ చి రిసొ,
అంక మారుక కోర్ ప జా అసుస్స్. 38 అంచొ అబొబ్తె
ఆఁవ్ దెకిలిస్ క ఆఁవ్ సాచి సంగితసి. తూమ్ మాతుమ్,

తుమ్ చొయ్ అబొబ్ది సంగిలిసి కెరసు” మెన వెలెల్ల
మానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

39యేసు ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ జోక,
“అబాహామ్ అమ్ చొ అబొబ్!” మెన సంగిలచి రిసొయేసు
జోవయింకఅనెన్, “తుమ్అబాహామ్ చబోదల్జతదు జలె,
అబాహామ్ కెరల్ కమొ తూమ్ కి కెరదు. 40 దేముడుతె
ఆఁవ్ సూనిల్ సతిత్మ్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగ అసిస్, గని అపెప్
అంక మారుక తుమ్ కోర్ ప జా అసుస్స్. అబాహామ్ దసిస్
కెరె నాయ్. 41 గని తుమ్ చొ సొంత అబొబ్ది కెరల్ కమొ
తుమ్ కెరసు” మెన సంగిలన్. జేఁవ్ జోక “ఆమ్ లంజెపెటిట్
జెరిమ్లస నెంజుమ్. అమ్ క ఎకిక్లొ అబొబ్ జయెదె, మెలె,
దేముడు”మెన సంగిల.

42యేసుజోవయింక, “దేముడు తుమ్ చొఅబొబ్ది జతొ
జలె, తుమ్ అంకయ్ పేమ కెరదు. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ జోచి
పెటిట్ తాజోతెతెంతొబార్జాఉటట్ అయ్ లయ్. ఆఁవ్అఁవివ్
జెంక నాయ్, జొయియ్ అంక తెదయ్ లొ. 43 ఆఁవ్ సంగితిసి
తుమ్ కిచొచ్క అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్? కిచొచ్క మెలె, అంచ
కొడొతెచి సతిత్మ్ తుమ్ క అలల్ర్ కెరయ్, చి సూనుక ఓరుస్ప
జంక నెతురుస్. 44తుమ్ చొఅబొబ్దిసయ్ తాన్. తుమ్జోచ
మానుస్ల్ జా, జో కీసొచొ గే, తూమ్ కి దసస్చ. తుమ్ చొ
అబొబ్ద్ చ ఆసల్ తీరుస్ప కెరుక తుమ్ కోర్ ప జా అసుస్స్.
మొదొల్ తెంతొ జో కూని కెరొసొ. సతిత్మ్, జోతె, ఎదిలి కి
బెదితి నాయ్. జోతె కిచొచ్ సతిత్మ్ కి నాయ్. జో అబదుద్ మ్
సంగుక, జోచి సొంత అబదుద్ మ్ జొయియ్ లటట్బెదె. జో
పూరి అబదుద్ మ్ చొ. జో అబబ్దల్ క అబొబ్సి. 45జాకయ్,
ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసిచి రిసొ, ఆఁవ్ సంగితిసి తుమ్ నంప
కెరుస్ నాయ్. 46 ఆఁవ్ కెఁయయ్ కేన్ పాపుమ్ కెరల్య్ గే,
చి తుమ్ తె కో అంక ‘అబదుద్ మ్ చొ’ మెన సాచి సంగుక
జయెదె? కెఁయ కేన్ పాపుమ్ కెరి నాయ్, చి కో కి దసిస్
సాచి సంగుక నెతురుస్. జలె, ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసి జలె,
తుమ్ అంక కిచొచ్క నంప కెరుస్ నాయ్? తుమ్ ఉచర.
47 దేముడుచ మానుస్ల్ కో జవుల గే, జో దేముడుచ కొడొ
సూనుల. తూమ్ కిచొచ్క జోవయించ కొడొ సూన్ సు నాయ్
మెలె. తుమ్ జోవయించమానుస్ల్ నెంజుసు” మెన వెలెల్ల
మానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక పతల్ గలమారుక ఉచరిల్సి
48 యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్, జలె, జోక

“§సమరయసుదొ జసెత్, చి తుక బూతుమ్ దెర అసెస్ మెన
అమ్ఉచరిసిసతిత్మ్, కిచొచ్గె”మెనసంగిల. 49జేఁవ్ దసిస్
సంగితికయ్, యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“అంక బూతుమ్ దెరె నాయ్. ఆఁవ్, మాతుమ్, దేముడు

§ 8:48 8:48యూదుల్ తెన్ ఎకిక్లొక ‘సమరయ సుదొ’ మెలె, ‘సూనొ’ మెలి రితి నిసాక్రుమ్ కోడు జయెదె. సమరయ సుదొ మెలె సమరయ పదేసిమ్ చొ
మానుస్.
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అబొబ్క గవురుమ్ కెరసి, గని తూమ్ అంకయ్ గవురుమ్
కెరుస్ నాయ్. 50 అంచి రిసొ అంక గవురుమ్ నాయ్. గని
అంక గవురుమ్ కెరొ ఎకిక్లొ అసెస్. జొయియ్ అంచి రిసొ
తుమ్ చి రిసొ తీరుప్ కెర సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయెదె.

51“జలె,తుమ్ కఆఁవ్నిజుమికచితుమ్కిచొచ్సంగితసి
మెలె, అంచ కొడొ కో నిదానుమ్ కెరుల గే, కెఁయఁక కి
*మొరి నాయ్” మెన సంగిలన్. 52 దసిస్ సంగితికయ్,
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక కిచొచ్ మెల మెలె, “అపెప్ రుజుజ్
అయ్ లి. నిజుమి తుక బూతుమ్ దెర అసెస్. అబాహామ్
మొర గెలన్. దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ మ్ చ కి
మొర గెల, గని ‘అంచ కొడొ కో నిదానుమ్ కెరుల గే,
కెఁయఁక †మొరినాయ్’మెన తుయి సంగితసి! 53అమ్ చొ
పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ చి కంట తుయి వెలొల్ గే? జోమొర
గెలొ. దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస కి మొర గెల. తుయి
కొనొస్ మెన సంగితసి? సంగు!” మెనయేసుక పుసిల.

54 జలె, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ సొంత గవురుమ్
సంగనెల్గిన, అంచి గవురుమ్ ఆరిచి. జలె, ‘అమ్ చొ
దేముడు’ మెన అంచొ అబొబ్చి రిసొ తుమ్ సంగితసు.
జొయియ్ అంక గవురుమ్ కెరయ్. 55 గని జోక తుమ్ అగెగ్
తెంతొ నేనుస్. ఆఁవ్,మాతుమ్,జోకజాని. ‘జోక నేని’మెన
ఆఁవ్ ఏక్ వేల సంగితయ్ జలె, తుమ్ చి రితి అబదుద్ మ్ చొ
జతయ్. గని, నిజుమిజోక జాని, చి జోచి కోడు నిదానుమ్
కెరసి. 56ఆఁవ్ఈంజలోకుమ్ తె జెరమ్ తతి దీసి దెకుక మెన
తుమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్, జలె, ఆస తెన్ తిలన్.
జలె, అబొబ్సి జలొ దేముడుచి సెలవ్ తెన్ ‡దెకిలన్, చి
సరద్సంతోసుమ్ జలన్”మెనయేసు సంగిలన్.

57 యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక, “తుక
యాబయ్ వెరుస్ల్ జంక నేతయ్. దసిస్ జలె, తుయి
పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ క కీసి దెక తసెత్! §నెంజిలె జో తుక
దెక తయెదె గే? బెదె నాయ్!” మెన సంగిల, 58చియేసు,
“తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
అబాహామ్ నే జెరిమ్తె అగెగ్ తెంతొ ఆఁవివ్ తిలయ్, అసిస్”
మెన సంగిలన్. 59జో దసిస్ సంగితికయ్, ‘దేముడు తెన్
సమమ్ందుమ్ సంగితయ్, జా వెలిల్ పాపుమ్’ మెన ఉచర,
యేసుక పతల్ తెన్ పెట మారుక మెన, వెలెల్ల మానుస్ల్
పతల్ వెంటల్, గని యేసు నే దెకయ్ జతె, దేముడుచి గుడి
తెంతొబార్జా, ఉటట్ గెలన్.

9
గుడిడ్ జా జెరిమ్లొసొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

1 పడొత్ యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ వటెట్ గెతె తిలి పొది,
జెరుమ్న్ తెన్ గుడిడ్ మానుస్ ఎకిక్లొక దెకిల. 2 జోక దెక
కెర, యేసుచ సిసుస్ల్ కిచొచ్ పుసిల మెలె, “గురుబాబు,
ఈంజొ మానుస్ గుడిడ్ జెరిమ్లిసి జోచి పాపుమ్ చి రిసొ గే,
అయయ్స్ అబొబ్స్ చి పాపుమ్ చి రిసొ గే?” మెన పుసిల.
3 యేసు జోవయింక, “ఈంజొ పాపుమ్ కెరిల్సి నెంజె,
అయయ్స్ అబొబ్స్ పాపుమ్ కెరిల్సి కి నెంజె. జలె, ఇనెన్క
చెంగిల్ కెరిస్తెన్దేముడుచి గవురుమ్జోచితెదెకయ్జతి
రిసొయి దసిస్ జెరిమ్లన్. 4మెదెద్న్ తిలి రితి మదెనె, అంక
తెదయ్ లొసొచ కమొ ఆమ్ కెరె తంకయ్. కిచొచ్క ‘మెదెద్న్’
మెలయ్ మెలె, అందర్ అయ్ లె, కో కి కామ్ కెరుక నెంజె.
5 ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఇసి బులెత్ తిలి మదెనె ఈంజ
లోకుమ్ చక దొరుక్ జలి ఉజిడి ఆఁవివ్ జతసి” మెనయేసు
బోదన కెరల్న్.

6 యేసు దసిస్ సంగితె తా కిచొచ్ గురు కెరల్న్ మెలె,
బుఁయెయ్ తుంక బురద్ కెర, జా బురద్ జోమానుస్చ అంకివొతె
గాఁస దా, 7 జోక “తుయి గెచచ్ సిలోయమ్ మెంతి వెలొల్
కుండితె దోవను” మెన సంగిలన్. జా సిలోయమ్ మెంతి
నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తెదయ్ లిసి’. జలె, యేసు
సంగిలి రితి జో మానుస్ ఒతత్ గెచచ్, దోవన కెర, అంకివొ
దెకయ్జా, ఉటట్ అయ్ లన్.

8 జో దసిస్ చెంగిల్ జా ఉటట్ జెతికయ్, జోచి గఁవివ్చ
మానుస్ల్, జో అగెగ్ బిచిచ్మ్ నఙితె తిలిసి దెక తిల అనెన్
సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ మెన లటట్బనల్ మెలె, “ఈంజొయి అగెగ్
బిచిచ్మ్ నఙ నఙ రోజుక వటెట్ వెస తిలొసొ, కిచొచ్గె” మెన
లటట్బంతె తిల. 9 సగుమ్ జిన్ “జొయియ్” మెన సంగిల.
అనెన్సగుమ్ జిన్ “నెంజె, గనిజోచిపోలికచొమానుస్”మెన
సంగిల. గని జో “ఆఁవ్ జొయియ్!” మెన సంగిలన్.

10జేఁవ్ పెజల్, జలె, జోమానుస్క, “జలె, కీసి జా అపెప్
దెకితసి?” మెన ఆచారిమ్ జా పుసిల. 11 జో మానుస్
జోవయింక, “యేసు మెంతొ జో మానుస్ బురద్ కెర అంచ
అంకివొతె గాఁస దా, తుయి గెచచ్ సిలోయమ్ వెలొల్ కుండితె
దోవను! మెన అంక సంగిలన్. ఆఁవ్ గెచచ్ దోవనల్య్, చి
అంకివొ డీసిల!” మెనసాచి సంగిలొ. 12 “జో అపెప్ కేతె?”
మెన జేఁవ్ జోకపుసిల, చి “ఆఁవ్ నేని”మెనజోసంగిలన్.
పండితుల్ గుడిడ్ మానుస్క పరిచచ్ కెరిల్సి

13 జో గుడిడ్ జా జెరిమ్లొసొక పెజల్ పరిసయుయ్ల్ తె కడ
నిల. 14 జలె, యేసు బురద్ కెర జోచ అంకివొతె గాఁస
చెంగిల్ కెరిల్ దీసి కేన్ దీసి మెలె, జోవయించి బకి కెరి సెలవ్
కడనిల్ దీసి. 15 జాకయ్, పరిసయుయ్ల్ కి “తుక అంకివొ
డీసయ్ లిసి కీసి జరుగ్ జలి?” మెన పరిచచ్ కెరల్. చి జో

* 8:51 8:51 నెంజిలె ‘మొరున్ దెకితి నాయ్’. † 8:52 8:52 నెంజిలె ‘మొరున్ చకితి నాయ్’. ‡ 8:56 8:56 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
దెకయ్ లి సివన్తె దెకిలన్, కిచొచ్గె. § 8:57 8:57ఈంజమతెత్లి గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె ‘నెంజిలె’ తెంతొ ‘తయెదె గె?’ ఎదచి కోడు
తయెనాయ్.
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మానుస్ జోవయింక, “జో బురద్ అంచ అంకివొతె గాఁసిలన్,
చి ఆఁవ్ దోవనల్య్, చి అపెప్ దెకితసి” మెన సంగిలన్.
16 పరిసయుయ్ల్ తె సగుమ్ జిన్ “జో మానుస్ దేముడుతె
తెంతొ అయ్ లొసొ నెంజె. కిచొచ్క మెలె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి
పిటట్వన్ తయ్” మెన యేసుచి రిసొ తీరుప్ సంగిల. గని
అనెన్ సగుమ్ జిన్ “పాపుమ్ కెరొమానుస్, జలె, దేముడుచి
అదికారుమ్ దెకయ్ త గురుల్ కెరుక నెతిరొ”మెల, చిదొనిన్
జటుల్జల. 17జాకయ్,జోగుడిడ్ మానుస్క కిచొచ్మెనఅనెన్
పరిచచ్ కెరల్ మెలె, “జో తుక అంకివొ డీసయ్ లి రిసొ, తుయి
జోచి రిసొ కిచొచ్ ఉచరసి?” మెన పుసిల. జో జోవయింక
“దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ ఎకిక్లొజయెదె”మెనజబాబ్
దిలన్.

18జో ‘నిజుమ్ అగెగ్ గుడిడ్ తిలొ, చి చెంగిల్ జలొ’ మెన,
యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ మొదొల్ క నంప కెరి
నాయ్చి రిసొజోచ అయయ్స్అబొబ్స్ క బుకారల్. 19బుకారా
కెర,జోవయింక “ఈంజొతుమ్ చొపుతుత్ ది గే? జెరిమ్ల్తెంతొ
గుడిడ్ తిలొ గే? దసిస్ జలె, కీసి జా అపెప్ దెకితయ్?” మెన
పుసిల. 20 అయయ్స్ అబొబ్సి కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె,
“ ‘ఈంజొఅమ్ చొపుతుత్ ’మెన, ‘ఈంజొ గుడిడ్ జా జెరిమ్లన్’
మెనజానుమ్. 21గని అంకివొ అపెప్ డీసిలిసి కీసి జరుగ్ జలి
గే, కో జోచ అంకివొ చెంగిల్ కెరల్న్ గే, నేనుమ్. జోక తుమ్
పుస దెక. జో ఉబెడొబోద గెద? జొయియ్ సంగెదె” మెన
జబాబ్ దిల. 22అయయ్సి అబొబ్సి కిచొచ్క దసిస్ మెలమెలె,
వెలొల్ మానుస్క బితె తిల. కిచొచ్క మెలె, యేసుక ‘దేముడు
తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన కో జలెకు ఒపప్నెల్,
జోవయింక సబగేర్ తెంతొ ఉదడ గెలుక అసెస్, చి అనెన్
కెఁయఁక కి పెసడుక జయెనాయ్మెనవెలెల్లమానుస్ల్ అగెగ్
తెంతొ ఉచర అసిత్. 23జాకయ్, “జో ఉబెడొబోద. జోకయ్
పుస!” మెన అయయ్స్ అబొబ్సి సంగ తిల.

24జాకయ్తెదొడి, గుడిడ్ జా జెరమ్ తిలొజోమానుస్క జేఁవ్
వెలెల్లమానుస్ల్ అనెన్క్ సుటుట్ బుకారా కెర జోక కిచొచ్ మెల
మెలె, “జో యేసు పాపుమ్ కెరొల్సొ మెన ఆమ్ జానుమ్.
జాకయ్,తుయిచెంగిల్ జలిస్ చి రిసొదేముడుక గవురుమ్
కెరు, గని జోయేసుక పోని” మెన ఆటంకుమ్ కెరల్. 25 గని
జేఁవ్ దసిస్ సంగిలే కి, జో జోవయింక, “జోపాపుమ్ కెరొల్సొ
గే నెంజె గే ఆఁవ్ నేని, గని కిచొచ్ కచితుమ్జానిమెలె, ఆఁవ్
అగెగ్ గుడిడ్ జా తిలె కి, అపెప్ దెకితసి” మెన సాచి సంగిలన్.
26దసిస్సంగితికయ్,జేఁవ్జోక “తుకజోకెరిల్సి కిచొచ్? తుచ
అంకివొ కీసి చెంగిల్ కెరల్న్?” మెన అనెన్క్ సుటుట్ పుసిల.
27 చి జో అనెన్ జోవయింక, “ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలయ్, గని
తుమ్ సూన్ సు నాయ్. కిచొచ్క అనెన్క్ సుటుట్ సూనుక కోర్ ప
జతసు? తూమ్కిఏక్ వేలజోచసిసుస్ల్ జంక కోర్ పజతసు
గే?” మెనపుసిలన్.

28జో దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్ “తూయిజోచొ సిసుస్డు.
తుచి ఇసుట్ మ్! ఆమ్, మాతుమ్, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచ
సిసుస్ల్! 29మోసేచిఅతిత్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు
జోచ కబురుల్ సంగ అసెస్మెనజానుమ్. జోయేసు జలె, కేనె
తెంతొ అయ్ లొ గే, నేనుమ్”మెన సంగిల.

30జాకయ్, చెంగిల్ జలొ జో మానుస్ జోవయింక అనెన్
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “అబబ్వోమమ్! అంచ అంకివొ జో
అనెన్ డీసయ్ లెకి, కేనె తెంతొ అయ్ లొ గే తుమ్ నేనుస్ గే?
31 ‘కో పాపుమ్ కెరొల్సొ జవుల గే, దేముడు జోక దెకె నాయ్
గని, కో జలెకు జోవయింక సతిత్మ్ కెరెదె గే, జోకయ్ జో
పబుదెకెదె’మెనఎతిక్జిన్జానుమ్. 32లోకుమ్జెరమ్య్ లి
తెంతొ, కేన్ జెరుమ్న్ గుడిడ్ జా తిలొమానుస్క కో చెంగిల్ కెరిల్సి
కో సూనుక నాయ్. 33దేముడు తెంతొఈంజొమానుస్ జెతొ
నాయ్జలె,అంచిబాదగెచచ్వుకఎదగ్రె నెతిరొ”మెనవెలెల్ల
మానుస్ల్ క బుదిద్ సంగిలన్.

34 జో దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “నిజుమి రితి పాపుమ్ తెన్
జెరిమ్లొసొ, తుయి అమ్ క సికడుక జయెనాయ్” మెన, జో
కెఁయఁక కి అనెన్ నే జెతి రితి సబగేర్ తెంతొజోకఉదడ గెల.
చెంగిల్ జలొమానుస్కయేసు దయిరిమ్ కెరిల్సి

35 జో మానుస్క వెలెల్ల మానుస్ల్ ఉదడిల్ సిచచ్ కెరిల్స్ చి
రిసొ యేసు సూన కెర, జోక చజ దెక, “మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక తుయి నంపజా అసిస్సి గే?” మెన
పుసిలన్. 36 జో మానుస్ యేసుక “బాబు, ఆఁవ్ జోక
నంపజంక ఇసుట్ మ్ జా అసిస్. జో కేతె?” మెన పుసిలన్, చి
37యేసు జోక, “తుయి జోక దెక అసిస్సి. తుచి తెన్ అపెప్
లటట్బొత్ సొ జొయియ్.” మెలన్. 38జోమానుస్ “పబు, ఆఁవ్
నంపజతసి”మెనజొకర బకి కెరొల్ .

39 తెదొడి యేసు ఒతత్ తిల మానుస్ల్ క, “ఆఁవ్ ఈంజ
లోకుమ్ తె అయ్ లిసి లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి రితి జతయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ జెతికయ్, గుడిడ్ జలమానుస్ల్ దెకితతి,
చిగుడిడ్ నెంజిలమానుస్ల్ గుడిడ్ రితిజతతి”మెనసంగిలన్.
40 జలె, జోచి పాసి తిల పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ ఈంజ
కోడు సూన కెర “అమ్ క కి ‘గుడిడ్ మానుస్ల్’ మెన తుయి
సంగితసి గే?” మెనయేసుకపుసిల. 41యేసుజోవయింక,
“తుమ్ నిజుమి గుడిడ్ జా తతత్దు జలె, తుమ్ క కిచొచ్
పాపుమ్ తతిత్ నాయ్. గని ‘అమ్ దెకితసుమ్’ మెన తుమ్
సంగితసుచి రిసొ తుమ్ చిపాపుమ్ గెచెచ్ నాయ్.

10
మెండల్ సాడు అనెన్ గొవుడు రకితిసి

1“తుమ్ క కచితుమ్నిజుమిఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె,
మెండల్ సాడు ఏక్ తిలె, ఎకిక్లొ జా కెర గుముమ్మ్ వాట్ నే
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గెతె, కూడ్ డేఁవ పెసిలె,జోచోరు జయెదె. 2 గని గుముమ్మ్
వాట్ కో పెసెదె దే, జొయియ్ గొవుడు జయెదె. 3జా సాడుక
గుముమ్మ్ రకితొసొ ఎకిక్లొ తిలె, గొవుడుక వాట్ తయెదె.
జో గొవుడుచి అవాడ్ జో రకిత మెండల్ కి చినుల, చి జో
రకితమెండల్ క జో నవొవ్ తిఁయతయెదె, చిజోవయింకజో
రోజుక బార్ కెరెదె. 4జొయియ్ సొంత రకిత మెండల్ క బార్
కెరెల్, జో కేనె ఉదడెదె గే, జేఁవ్ గెచుచ్ల. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్
నంపజలొ గొవుడుచి అవాడ్ జేఁవ్ చినితతి. 5వేరమానుస్
అయ్ లె, జోవయించి అవాడ్ నేన్ తి, చి నంపజతి నాయ్,
చి ఉటట్ నిగుల”మెనయేసు సంగిలన్. 6 *జలె,యేసుజా
సంగిలే కి, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్.

పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ క దొరుక్ జలి గుముమ్మ్ ఆఁవ్
7జాకయ్ యేసు జేఁవ్ క అనెన్, “ఆఁవ్ తుమ్ క నిజుమి

కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె, ఆఁవ్ సంగిలిమెండల్ సాడె
పెసితిగుముమ్మ్ఆఁవివ్. 8అంచికంటఅగెగ్ అయ్ లగొవుడుల్
ఎతిక్జిన్ చోరుల్ , చోరల్స జల. మెండల్ జోవయింక అవాడ్
సూన్ తి నాయ్. 9దొరుక్ జలి గుముమ్మ్ ఆఁవివ్. ఆఁవ్ తిలి
గుముమ్మ్ వాట్ కో పెసుల గే, రచిచ్ంచుప జవుల, చి జా
సాడుజోవయించిసొంతటాన్జయెదె,చిపెసుకబార్జంక
జతె తవుల, చి చెంగిల్ అనిన్మ్ జోవయింక దొరుక్ జతె
తయెదె. 10చోరు,జలె,ఆరిమెండల్ కచోరుక, కండ గెలుక,
పాడ్ కెరుక జెయెదె. ఆఁవ్, మాతుమ్, కిచొచ్క అయ్ లయ్
మెలె,అంచమెండల్జలమానుస్ల్ క ‘జితు, ఎదిలిచెంగిల్
†జీవ్ జోవయింక దొరుక్ జవుస్’మెనయ్అయ్ లయ్.

11 “ఆఁవివ్ చెంగిలొ గొవుడు జయిందె. గొవుడు
చెంగిలొచొ జలె, మెండల్ కిచొచ్ పమాదుమ్ జతి రితి జలె,
జోవయింక ‘మొరు నాయ్. జితు’ మెన జొయియ్ అడుడ్ జా,
జోవయింకరచిచ్ంచుప కెరిరిసొజోచిజీవ్దామొరెదె. ఆఁవ్
కి దసిస్ జయిందె. 12ఎకిక్లొ జవుస్ నిజుమ్ తిలొ గొవుడు
నెంజితె, ఆరి డబుబ్ల్ క జవుస్మంద రకిలె, జేఁవ్ మెండల్
జోచసొంతమెండల్నెంజిలి రిసొ,మెండల్ కమారితొకిచొచ్
జవుస్ జంతు అయ్ లె, కూలిక రకితొ జోమానుస్ ఉటట్ నిగ,
మెండల్ నసుట్ మ్ జతి రితి ముల దెయెదెచి. ఉటట్ నిగిలె,
జో జంతు కేన్ మెండక దెర, తిల మెండల్ క చెదురప్ కెరెదె.
13జోవేరమానుస్ కిచొచ్క దసిస్ ఉటట్ నిగమెండల్ కమాలఙ్
కెరములెదెమెలె, ఆరి డబుబ్ల్ కయ్ రకితయ్ చి రిసొ. జోచ
సొంత మెండల్ నెంజితి, చి మొరెల్ కి జిలె కి, జోక బాద
నాయ్.

14 “ఆఁవ్ జలె, చెంగిలొ గొవుడు. 15అంచొ అబొబ్ అంక
జానె, పేమ కెరయ్. ఆఁవ్ కి అబొబ్క జాని పేమ కెరసి.
దసిస్, అంచ మెండల్ క ఆఁవ్ జాని, పేమ కెరసి. జేఁవ్ కి
అంక జాన్ తి, పేమ కెరతి. అనెన్, జేఁవ్ అంచ మెండల్ జల

మానుస్ల్ క ‘మొరు నాయ్, గని జితు’ మెన ఆఁవ్ మొర
గెచిచ్ందె.

16 “అనెన్, వేర దేసిమ్ లుచ వేర పెజల్ చమానుస్ల్ అంక
నంపజా అంచ మెండల్ జవుల. జోవయింక కి అంచి
మందయ్ బెదవనుక అసెస్. జేఁవ్ కి అమ్ చి అవాడ్ సూన
జెవుల. అయ్ లె, జేఁవ్ కి ఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్ మంద జవుల,
చి జేఁవ్ ఎతిక్క ఆఁవ్ ఎకిక్లొ గొవుడు జయిందె. 17 జలె,
అంచమెండల్ జలసక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొమొర గెచిచ్ందె
చి రిసొ అబొబ్ అంక ఒగగ్ర్ పేమ దెకితయ్, చిమొర గెలె కి,
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె. 18మానుస్ల్ అంక మార గెలె కి,
ఆఁవ్ నే ఒపిప్లె నెతిరి. గని, అంచి ఇసుట్ మ్ కయ్మొరిందె.
అంచి ఇసుట్ మ్ క మొరుక అదికారుమ్ అసెస్, అనెన్, అనెన్
జీవ్ జా ఉటుట్ క కి అంక అదికారుమ్ అసెస్. జా ఎతిక్ ఆఁవ్
నెరవెరుస్ప కెరుక మెన అంచొ అబొబ్ తియారిల్ కామ్” మెన
యేసు బోదన కెరల్న్.

యేసుచి రిసొ వెలెల్లమానుస్ల్ అనెన్ దొనిన్ జటుల్ జలిసి
19యేసుచ ఈంజేఁవ్ కొడొచి రిసొ యూదుల్ చ ఒతత్చ

వెలెల్ల మానుస్ల్ అనెన్ దొనిన్ జటుల్ జల. 20 జోవయింతె
ఒగగ్ర్ జిన్, “జోక బూతుమ్ దెరిల్ రిసొ వెరి జా అసెస్. జోచ
కొడొ అమ్ కిచొచ్క సూనుక?” మెన సంగిల. 21 అనెన్
సగుమ్ జిన్ “ఇస కొడొ బూతుమ్ దెరల్ కొడొ నెంజితి. అనెన్,
గుడిడ్ జల మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరుక బూతల్ దెరల్సక సెకి
తయెదె గే? నాయ్, గెద?” మెన సంగిల. 22 ఇదిల్ పడొత్ ,
అనెన్క్ పండుగు అయ్ లి. ‘ఎకిక్ దేముడుకయ్ తవుస్’
మెనపూరుగ్ మ్ పొది దేముడుచి గుడి సుదిద్ కెరిల్ ఏక్ కామ్ చి
గురుచి పండుగు, జా. 23 చలిల్ పొది జా, జలె, దేముడుచి
గుడితెచి రానొ జలొ సొలొమోను పూరుగ్ మ్ చొచి నావ్ తిలి
వెలిల్ పేడితె యేసు బులెత్ తతికయ్, 24యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్జోచిసుటుట్ నంత బెరజా,జోకఅనెన్ పరిచచ్ కెరుక
దెరల్. కిచొచ్ మెన పుసిల మెలె, “అనెన్ కెతిత్ దీసల్ అమ్
నేన తతి రితి కెరె? తుయి రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్
జలె, అమ్ క సొసుట్ మ్ సంగు!” మెన సంగిల. 25 జలె,
యేసు జోవయింక, “తుమ్ క అగెగ్ సంగిలయ్, గని తుమ్
నంప కెరుస్ నాయ్. అబొబ్సి జలొ దేముడుచి నావ్ తెన్
ఆఁవ్ కెర కమొకిఅంచిరిసొ ‘జొయియ్’మెనసాచిసంగితతి.
26 గని, అంచి మెండల్ మందతెచ తుమ్ నెంజుస్ చి రిసొ
తుమ్ నంపజంక నెతురుస్. 27అంచ మెండల్ జలె, అంచి
అవాడ్ సూన్ తతి. ఆఁవ్ జోవయింక జాని, సెమ కెరసి,
చి అంచి పటిట్ జెతతి. 28 దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి,
మొరెల్ పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వరుమ్
జోవయింక ఆఁవ్ దెతసిచి రిసొ, జేఁవ్ కెఁయఁక కి సిచచ్ జతి

* 10:6 10:6 జేఁవ్ వెలొల్ మానుస్ల్ కయ్ ‘చోరుల్ ’ ‘వేర మానుస్ల్’ మెన్ తయ్. జోకయ్ ‘గొవుడు’ మెనంతయ్. † 10:10 10:10 ‘చెంగిల్ జీవ్’ మెలె,
పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవు. యోహాను 3:15.
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మొరున్తె గెతి నాయ్, అనెన్, కో కి జోవయింక అంచి అతిత్
తెంతొ ఉరుల్ క నెతిరి. 29అంచొ దేముడు అబొబ్ జోవయింక
అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలన్. జొయియ్ ఎతిక్చి కంట వెలొల్ చి
రిసొ, జో అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి అతిత్ తెంతొ
జోవయింక కో కిఉరుల్ క నెతిరి. 30ఆఁవ్అంచొఅబొబ్ ఎకిక్”
మెనయేసు వెలెల్లమానుస్ల్ క సంగిలన్.

31యేసు ఇసి సంగితికయ్, ‘జోక పతల్ తెన్ పెటమార
గెలుమ’మెన,జాదీస్ చిరితివెలెల్లమానుస్ల్పతల్వెంటల్.
32యేసు జోవయింక, “దేముడు అబొబ్ కెరయ్ ల చెంగిల్
కమొ ఒగగ్రి తుమ్ క దెకవ అసిస్. జేఁవ్ కమొతె కేన్ కామ్ క
‘గరిచ్’ మెన తుమ్ అంక పతల్ గల మారుక ఉచరసు?”
మెనపుసిలన్, చి 33వెలెల్లమానుస్ల్ జోక, “కిచొచ్ చెంగిల్
కామ్ కెరిల్ రిసొ పతల్ గల మారుమ్ నాయ్, గని తుయి
రితొయిమానుస్ దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్ సంగుక, జోచి
విలువ కడిల్ రిసొయి,జావెలిల్ తపుప్కయ్”మెన సంగిల.

34-35 జాకయ్ యేసు జోవయింక ఇసి మెన జబాబ్
సంగిలన్,
“తుమ్ క ‘దేముడుల్ జసెత్’మెన సంగిలయ్
మెన జోవయించ కబురుల్ సూన సికడల్ మానుస్ల్ చి రిసొ
తుమ్ చి ‡మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లొ, గెద? జో దేముడు రెగడ్య్ లిసి కో
మానుస్ పిటట్వుక నెతిరి, గెద. 36 జలె, జో దేముడు అబొబ్
అంక జోవయించి కామ్ కయ్ నిసాన అదికారుమ్ దా అంక
ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లొ. తెదయ్ లొ జలె, ‘ఆఁవ్
దేముడుచొపుతుత్ సి’మెనఆఁవ్ సంగిలి రిసొ ‘జోచి విలువ
కడత్య్’మెనతుమ్ కీసిసంగుక జయెదె! 37ఆఁవ్ దేముడు
అబొబ్చ కమొ కెరసి నాయ్ జలె, అంక నంపజంక పోన.
38 గని దేముడు అబొబ్చ కమొ ఆఁవ్ కెరసి జలె, అంకయ్
తుమ్ నే నంప కెరెల్ కి, జేఁవ్ కమొ దెక జేఁవ్ కమొకయ్
నంపజా. జేఁవ్ కమొక నంపజలె, దేముడు అబొబ్ అంచి
పెటిట్ తిలిసి,ఆఁవ్జోఅబొబ్చిపెటిట్ తిలిసిచినితె,చితుమ్ క
అరుద్ మ్ జెయెదె” మెన యేసు సంగిలన్. 39యేసు దసిస్
సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక దెరుక దెకిల, గని
జోవయించి అతిత్ దెరున్ నే సేడెత్ బార్ జా ఉటట్ గెలన్.

40యేసు ఉటట్ గెచచ్, యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ గెచచ్,
అగెగ్ యోహాను బాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ తె టాన్ తె సగుమ్
దీసల్ ఒతత్ తిలన్. 41 ఒతత్ తతికయ్, మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్
జోతె జా కెర, కిచొచ్ మెన సంగితె తిల మెలె, “దేముడుచి
అదికారుమ్ క గురు దెకయ్ త కమొ కేన్ కి యోహాను కెరె
నాయ్, గని ఈంజొ యేసుచి రిసొ జో సంగిలిసి ఎతిక్
సతిత్మ్!” 42 ఒతత్ తిలస బలేగ జీన యేసుక ఒతత్ తెన్
నంపజల.

11
లాజర్మెలొమానుస్మొర గెలిసి

1లాజర్ మెలొ ఎకిక్లొ జొరొజ్ సేడల్న్. జో కేన్ గఁవివ్చొ
మెలె, మరియ మార మెల దొగుల బేనిస్వొ చి బేతనియ
గఁవివ్చొ. 2 పడొత్ తేర్ బోద ఎకిల్ యేసుక తేల్ గాఁస, జాచి
సెండి తెన్ జోచ చటొట్ పుంచెదె. జయియ్ ఈంజ మరియ
జయెదె. జొరొజ్ సేడొల్సొ జేఁవ్ చొఅనొన్సి జయెదె.

3 జలె, లాజర్ చ బేనిస్వొ “పబువ, తుయి పేమ కెరొసొ
జబుబ్ సేడ అసెస్” మెనయేసుతె కబుర్ తెదయ్ ల. 4 గని
యేసు ఈంజ కబుర్ సూన, “ఈంజ జబుబ్ సేడిల్సి జో
మొరి రిసొయి నాయ్, గని దేముడుచి నావ్ గవురుమ్
జతి రిసొయి, ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ చి అదికారుమ్ దెకయ్ తి
రిసొయి” మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్. 5 మారక, జాచి
బేనిస్క, లాజర్ క, యేసు బలే పేమ తిలొ, 6 గని లాజర్
‘జబుబ్ తెన్ అసెస్’ మెన సూనెల్ కి, జో తిలి టాన్ తె యేసు
అనెన్ దొరతితాఁ గెలొ.

7 జా దొరతి గెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ క, “యూదయ
పదేసిమి అనెన్ గెచుచ్మ!” మెన యేసు సంగిలన్.
8 జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోవయింక “గురుబాబు, ఈంజ మదెనె
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తుక పతల్ గల మారుక
ఉచరె తిలె కి, తుయి అనెన్ ‘ఒతత్ గెచిచ్ందె’ మెన ఉచరసి
గే?” మెన బియఁ గెచచ్ జోక సంగిల. 9యేసు జోవయింక,
“ఒండి మెదెద్నె పాసి పాసి బార గంటల్ చి ఉజిడి తయెదె,
గెద? దసిస్జలె,జాబారగంటల్ చిఉజిడితిలెపొదిమానుస్
ఇండిలె,ఈంజలోకుమ్ చిఉజిడ్ చిరిసొజోకవాట్డీసత్య్,
చి సేడె నాయ్. 10 గని, జేఁవ్ అందరె ఇండిలె, ఉజిడి
నెంజిలి రిసొ జేఁవ్ సేడుల”మెన సంగిలన్.

11 యేసు జోవయింక దసిస్ సంగ అనెన్, “ఆఁవ్ పేమ
కెరొల్ లాజర్ నిజ అసెస్, గని జోవయింక ఉటట్వుక గెతసి”
మెలన్, చి 12సిసుస్ల్ “దసిస్ జలె, పబు, జో నిజ తిలెగిన,
చెంగిల్ జయెదె. కిచొచ్ బాద నాయ్” మెలె. 13 జలె, ‘నిజ
అసెస్’ మెన జోమొరిల్స్ చి రిసొ యేసు సంగ తిలన్. గని,
‘మాములుమ్నిజతతిస్ చిరిసొసంగితయ్’మెనసిసుస్ల్
ఉచరతి. 14 తెదొడి “లాజర్ మొర గెచచ్ అసెస్” మెన
యేసు జోవయింకసొసుట్ మ్ సంగ, 15అనెన్, “జోమొర గెలి
పొది ఆఁవ్ ఒతత్ నెంజిలిసి చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి
రిసొయి. మెలె,అంచిరిసొతుమ్దయిరిమ్తెన్నంపజతి
రిసొ ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జతయ్. అలెల్, జోతె గెచుచ్మ!”
మెన సంగిలన్.

16 ‘కలవ్ల్ జెరిమ్లొసొ’ మెలి ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమా
మెలొ సిసుస్డు, జలె, తిల సిసుస్ల్ క, “జొమమ్, ఆమ్

‡ 10:34-35 10:34-35 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి
పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ
అసెస్.
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ఇనెన్తెన్మొర గెచుచ్క గెచుచ్మ!” మెన సంగిలన్, చి జేఁవ్
బార్ జల.
యేసు లాజర్ చ బేనిస్వొ తెన్ సంగిలిసి

17 జేఁవ్ బేతనియ గఁవివ్ పాసి అయ్ లె, యేసు కిచొచ్
కబుర్ సూనొల్ మెలె, ‘లాజర్ క మెసెన్ రోవ చెతత్ర్ పొదుల్
జా అసెస్’ మెన సూనల్న్. 18 జలె, జా గాఁవ్ యెరూసలేమ్
పటున్మ్తెంతొపాసిపాసిఎకిక్దొనిన్మయిలుదూరిఅసెస్.
ఒగగ్ర్ దూరినాయ్, 19చిజేఁవ్ చిఅనొన్సిమొరిల్ రిసొమారక
చిమరియక బురియవుకమెన,యెరూసలేమ్ చయూదుల్
ఒగగ్ర్ జిన్ జా అసిత్. 20 జలె, యేసు జెతయ్ మెన మార
సూన కెర, జోక దసుస్ల్ జంక మెన వాట్ ఎదక అయ్ లి,
గనిమరియ గెరితా గెలి. 21మారజోక దసుస్ల్ జాజొకర,
యేసుక, “పబు, తుయి ఇనెన్ తతత్ది జలె, అంచొ అనొన్
మొరొ నాయ్. 22 గని అపెప్ కి తుయి దేముడుతె కిచొచ్
సంగిలే కి తుక దెయెదెమెనజాని”మెన సంగిలి.

23యేసు జాక, “తుచొ అనొన్ది అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్దె”
మెలన్. 24మార జలె, జోక “ఈంజ లోకుమ్ ఇసి తతిస్ చి
ఆకర్ దీసిక, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ అనెన్
జీవ్ జాఉటిట్తి దీసిక, అనొన్ అనెన్ ఉటెట్దె మెనజాని”మెన
సంగిలి. 25చి యేసు జాక, “మొర గెలసక ఉటట్య్ లొసొ,
దొరుక్ జలి జీవ్ దెతొసొ ఆఁవివ్. అంక కో నంపజా గెచుచ్ల
గే జోవయించి ఆఁగ్ మొర గెలె కి, జివుల. 26 చి, కో అంక
నంప తెన్ జితతి గే, సిచచ్ జతి మొరున్తె కెఁయఁక కి గెతి
నాయ్. అమమ్, ఈంజ కోడు తుయి నంపజతసి గే?” మెన
పుసిలన్. 27మారయేసుక “నంపజా అసిస్ పబు. ఈంజ
లోకుమ్ తె జెంక తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ తుయి
మెన, దేముడుచొ పుతుత్ సి తుయి మెన నంప తెన్ అసిస్”
మెన ఒపప్న సంగిలి.

28జలె, మార ఇసి సంగిలి బేగి, యేసుక ఒతత్ ముల దా
గెరి గెచచ్, “గురుబాబు జా అసెస్. తుక బుకారయ్” మెన
బేనిస్ జలి మరియక తిరీమ్ సంగిలన్. 29మరియ ఈంజ
కోడు సూన, చటుక్న ఉటట్ , యేసుతె గెచుచ్క బార్ జలి.
30ఈంజమదెనె,యేసు కేనెఅసెస్మెలె,మారజోకదసుస్ల్
జాముల దిలిటాన్ తె రక అసెస్. గఁవివ్ జెంక నేతయ్.

31మరియ చటుక్న బార్ జతికయ్, జాతె జా తా జాక
బురియయ్ తె తిలయూదుల్ దెక, “మెసెన్ ఏడుక గెతయ్,
కిచొచ్గె”మెనఉచర,జాచి పటిట్ గెల.

32 జలె, యేసు తిలిస్ తె మరియ పాఁవ కెర, జోక దెక
జోచి చటెట్ సెరున్ సేడ, “పబు, తుయి ఇనెన్ తతత్ది జలె,
అంచొ అనొన్మొర గెతొనాయ్”మెన సంగిలి.

33జా ఏడిత్సి, జేఁవ్ తెన్ అయ్ ల యూదుల్ ఏడిత్సి దెక,
యేసు కనాక్రుమ్జాజోచి ఆతమ్తెబాద సేడ, 34 “జోక కేనె
రోవిలదు?” మెనపుసిలన్,చిజేఁవ్జోక “జాదెకు, పబు!”
మెన సంగిల.

35 యేసు ఆఁసుమ్ గేడవ ఏడల్న్. 36 జో ఏడిల్సి దెక,
ఒతత్ తిల యూదుల్ సగుమ్ జిన్ “ఆదె, జోవయింక కెదిద్
పేమ తిలొ, ఈంజొ!” మెన దెకయ్ ల. 37 జోవయింతె
అనెన్ సగుమ్ జిన్, మాతుమ్, “జో గుడిడ్ మానుస్చ అంకివొ
డీసయ్ లొ, గెద. జలె,లాజర్ నేమొరి రితి కెరొ జలె”,మెన
సంగిల.
యేసు లాజర్ క జియడిల్సి

38 తెదొడి యేసు జోచి ఆతమ్తె అనెన్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్
కనాక్రుమ్ జా, మెసెన్ పాఁవిలన్. ఈంజ మెసుస్న్ కీసిచి
మెలె, మెటట్య్ తిలి సాపయ్ డొలిమ్ కెరిల్ గది. జా డొలిమ్
కెరిల్స్ క డంక తిలిసి వెలొల్ పతుత్ రు. 39యేసు, “పతుత్ రు కడ
గెల!” మెలన్. దసిస్ మెంతికయ్, మొర గెలొసొచి మార
మెలి బేనిస్ జోక “పబు,జోమొర గెచచ్ చెతత్ర్ పొదుల్ జలి!
పీనుమ్ వాసెన పెటెత్ తయెదె!” మెన సంగిలి. 40యేసు
జాక “ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ సంగిలయ్ గే, తుయి నంప తెన్
తిలెగిన, దేముడుచి గవురుమ్ సెకిచి రుజుజ్ దెకితె.” మెన
ఇదిల్ గోల కెరల్న్.

41జలె, పతుత్ రు కడ గెల, చియేసు ఆగాసుమ్ పకక్ దెక
“ఓబ,తుయిఅంచిఆస సూనల్దిమెనఅంక సరద్. 42తుచి
తెన్ఆఁవ్లటట్బిత్సితుయికెఁయఁకతెఁయఁక సూన్ తసిమెన
ఆఁవ్పూరిజాని, గని తుయిఅంక తెదయ్ లిస్ చి రుజుజ్ దెక
నంపజతు మెన, ఇనెన్ టీఁవ తిల పెజల్ చి రిసొ ఇసి చోండి
పుటట్వ సంగితసి” మెన సంగ, గటిట్ఙ ఒరస్, 43 “లాజర్,
బార్ జా!” మెన బుకారల్న్. 44 చి జో మొర గెలొసొ,
జోచ అతొత్ చటొట్ బందున్ తెన్ తతె, జోచి మొకెమ్ తువవ్ల్
గుడియవ తతె, బార్ జా అయ్ లొ, చి తిల మానుస్ల్ క
యేసు “కటుల్ యిప,జోక విడద్ల్ కెర!” మెన సంగిలన్.

యేసుకమారుక మెనయూదుల్ అనెన్ కుట కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5;మారుక్ 14:1-2; లూకా 22:1-2)

45మరియ తెన్ జా తిల యూదుల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ జలె,
యేసు కెరిల్సి దెక, జోక నంపజల. 46 గని జోవయింతె అనెన్
సగుమ్ జిన్, పరిసయుయ్ల్ తె గెచచ్,యేసు కెరిల్సి జోవయింక
సంగిల. 47వెలెల్లపూజరుల్ పరిసయుయ్ల్ సబ కెరసక వెసవ
దా, “అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె? ఈంజొ మానుస్ ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ కెరయ్, చి 48అమ్జోక నే ములయ్ లె,
పెజల్ ఎతిక్జిన్ జోక నంపజా గెచుచ్ల. చి రోమ్ దేసిమ్ చ
సయ్ నుయ్మ్ జా కెర, అమ్ చి దేముడుచి గుడి కి అమ్ చి
ఒండి దేసిమ్ కిపాడ్ కెరుల”మెన సంగిల.

49 జలె, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె కయప మెలొ ఎకిక్లొ
తిలొ. జావెరిస్జొయియ్ఎతిక్కవెలొల్ పూజరిజాతిలొ. సబతె
తిలసక జో కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె, “తుమ్ కిచొచ్య్
నేనుస్. 50 ఏక్ కోడు తుమ్ ఉచర. అమ్ చ యూదుల్
అమ్ చి దేసిమ్ పాడ్ నే జతి రితి ఎకిక్లొ మొరెల్ తుమ్ క
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చెంగిలి” మెన సంగిలొ. 51 జలె, జోక జొయియ్ ఈంజ కోడు
సంగె నాయ్. గని జా వెరిస్ జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా
తిలి రిసొ, దేముడు జోచి చోండి పుటట్వ సంగయ్ లొ. జా
కబుర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, యూదుల్ తెచ మానుస్ల్ క
పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ యేసు మొరుక తిలి.
52ఎకిక్ యూదుల్ తెచమానుస్ల్ క నాయ్. గని జోవయింక
బోదల్ జల జోక నంపజల మానుస్ల్ ఎతిక్క, జేఁవ్ కేన్
దేసిమ్ చ జలెకి, జేఁవ్ క ఎకిక్తె జోవయించి బెదవంతి
రిసొయి మొరుక తిలి. 53 జలె జా దీసి తెంతొ, ‘యేసుక
కీసిమారుమ’మెన, వెలెల్లమానుస్ల్ కుట ఉచరె తిల.

54 జలె, జో మొరి సమయుమ్ జెంక నేతయ్ చి రిసొ
యేసు,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్తిలిస్ తెనేబులెత్,ఒతత్
తెంతొ వెలిల్ బయిలు పకక్, ఎపాయిమ్ మెంతి గఁవివ్ ఉటట్
గెచచ్,జామదెనెజోవయించ సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్ తా గెల.

55 యూదుల్ చి జా వెరిస్చి *పసాక్ పండుగు పాసి
జా అయ్ లి. జా పండుగు నే జెతె అగెగ్, సుదిద్ కెరనుక
మెన,యూదుల్ఎతిక్జిన్జోవయించజోవయించగఁవివ్లె
తెంతొ యెరూసలేమ్ తె జా అసిత్. 56 దేముడుచి గుడితె
గెలస యేసుక రకితె అసిత్. ఒతత్ రకితె తా కిచొచ్ మెన
లటట్బంతె అసిత్ మెలె, “తుమ్ కిచొచ్ ఉచరసు? ఏక్ వేల
పండుగ్ కజెయెనాయ్గే?” మెనలటట్బంతెఅసిత్. 57కిచొచ్క
మెలె, జామదెనె వెలెల్ల పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్ జోక జేలి
కెరుక మెన ఉచర “జో కేనె తయెదె గే కో జానెల్, అమ్ క
సంగ!” మెన పెజల్ క ఆడ దా అసిత్.

12
యేసుక వాసెన తేల్ గాఁస దిలిసి
(మతత్ 26:6-13;మారుక్ 14:3-9)

1 *పసాక్ పండుగ్ క సొవువ్ పొదుల్ అగెగ్, యేసు
బేతనియ గఁవివ్ అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. జా గఁవివ్ యేసు
జియడొల్ లాజర్ అసెస్. 2 జలె, యేసు ఒతత్ తతికయ్, జోచి
రిసొ విందు దిల. మార జొగిడిల్, చి యేసు తెన్ అనిన్మ్
కయ్ లసతె లాజర్ తిలన్. 3 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ వెస తిలిస్ తె,
జలె, మరియ ఒగగ్ర్ విలువ తిలి ఏక్ ఎదిలి చెంగిల్ వాసెన
తేల్ ఆన్ లి. ఆన, యేసుచ చటొట్ తె గాఁస, జాచి సెండి తెన్
పుంచిలి, చి ఒండి గెరి జా తేల్ చివాసెన బెరిల్.

4జలె, ఇసక్రియోతుయూదామెలొయేసుచ సిసుస్ల్ తె
తా, జో కి ఒతత్ అసెస్. కొనొస్ మెలె, జో పడొత్ విరోదుమ్
సుదల్ తె యేసుక దెర దెయెదె. జలె, యేసుక మరియ జా
తేల్ గాఁసిత్కయ్, జో యూదా జాక, 5 “ఈంజ తేల్ సొవువ్
పుంజొ వెండుల్ క విక గెలత్ది జలె, బీద సుదల్ క జా డబుబ్ల్

దరుమ్మ్ దెంక జతి!” మెనగోల కెరల్న్. 6గని ఆరిక సంగిలొ,
బీద సుదల్ చి ఉపిప్ర్ చి కనాక్రుమ్ క నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
జో చోరు. సిసుస్ల్ చి డబుబ్ల్ పెటెట్ జోచి అతిత్ తిలి, చి జా
డబుబ్ల్ జో చోర కంక అలవాట్జా తిలొ.

7జలె,యూదాజాకోడుసంగితికయ్,యేసుజోక, “జాక
గోల కెరు నాయ్. అంక †రోవితి దీసికచి కామ్ క ఈంజ గురు
తతి రితి జా, జా తేల్ తిఁయ దా తిలి. తవుసు. 8 బీద
సుదల్ కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ తవుల చి రిసొ
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి పొది జోవయింక దరుమ్మ్ దెంక జయెదె.
ఆఁవ్,మాతుమ్, కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చితెన్ఇసితయె
నాయ్”మెన సంగిలన్.

9యెరూసలేమ్ తె ‡పండుగ్ క బెర తిలయూదుల్, జలె,
యేసుచిరిసొ,జో ‘బేతనితెలాజర్ తెఅసెస్’మెనసూనకెర,
యేసుక దెకుక మెన, చి జో జియడొల్ లాజర్ క దెకుక మెన
ఒతత్ ఉటట్ అయ్ ల.

10-11జాకయ్, ‘లాజర్ క జియడిల్సిచిరుజుజ్ దెక ఒగగ్ర్ జిన్
అమ్ చి ఆచారిమ్ ముల దా యేసుక నంపజతతి’ మెన
వెలెల్లపూజరుల్ బియఁ కెర,లాజర్ క కిమారుక ఉచరల్.
యేసుయెరూసలేమ్ తె ఉటట్ అయ్ లొ
(మతత్ 21:1-11; మారుక్ 11:1-11; లూకా 19:28-

40)
12 ‘యేసు యెరూసలేమ్ తె జెతయ్’ మెన పండుగ్ క

బెర తిల మానుస్ల్ అనెన్క్ దీసి సూన కెర, 13 ‘జో తెన్
దసుస్ల్ జమ్ దె’ మెన, పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా కజురుమ్
రూకుల్ చ మటట్ల్ మోడ దెరన వటెట్ జా తా, యేసు పాసి
అయ్ లి పొది “అమ్ చొ పబుచి నావ్ తెన్ జెతొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొక జొఒర, జొఒర! అమ్ చి ఇసాయేల్ చ పెజల్ చొ
రానొక ఓసనన్, ఓసనన్!” మెనజోచి రిసొ కేకుల్ గలెత్ తిల.

14-15 జలె, ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుచి కొడొతె
పూరుగ్ మ్ దేముడు రెగడ్య్ లి తిలిసి జరుగ్ జలి. కీసి మెలె,
యేసుఏక్గాడెద్ పిలల్ దొరుక్ కెరన,వెగ,పటున్మ్ తెఅయ్ లొ.
“ఓ §సీమోనుచి దువిసి, తుయిఅనెన్ బి నాయ్!
గాడెద్ పిలల్తె వెగ, తుమ్ చొరానొ జెతయ్!”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

16ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జతె తిలి పొది యేసుచ సిసుస్ల్
కి అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్. గని యేసు దేముడు అబొబ్స్ తె
అనెన్ వెగ గెలి పడొత్ , యేసుక ఇసి జలి, చి జోచి రిసొ
దేముడు అబొబ్సి జా కోడు రెగడ్వ తిలన్మెన ఉచార కెరల్.

17 జలె, యేసు జో లాజర్ క మెసుస్న్ తెంతొ బుకారా
జియడ తిలిస్ తె బెర తిల మానుస్ల్ జేఁవ్ జా ఇసి సొంత
దెకిలిస్ క అపెప్ సాచి సంగితె తిల. 18యెరూసలేమ్ తెచ
పెజల్ కిచొచ్క యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక బార్ జా తిల
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12:9 2:13చి ఎటొట్ చి కోడుక దెక. § 12:14-15 12:14-15 ‘సీయోనుచి దువిసి’మెలె,యూదుల్మొతుత్ మ్ క టాలి జయెదె.
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మెలె, లాజర్ క యేసు జియడ జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్
దెకయ్ లిస్ చి రిసొ సూన తిల. 19 పెజల్ యేసుక
నంపజతతిమెన పరిసయుయ్ల్ దెక, “అయొయ్, జోవయింక
పిటట్య్ తిసి అమ్ అనెన్ కిచొచ్ కెరుక కామ్ క నెంజె. ఆదె,
లోకుమ్ ఎతిక్చ మానుస్ల్ జోచి పటిట్ గెచచ్ అసిత్” మెన
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బనల్.

20 పండుగు పొది బకి కెరుక అయ్ లసతె సగుమ్ జిన్
గీసు దేసిమ్ చ మానుస్ల్ ఒతత్ అయ్ ల. 21 జేఁవ్ జలె,
గలిలయతె తిలి బేతస్యిదా గఁవివ్చొ పిలిప్ మెంతొ
యేసుచొ సిసుస్డు ఎకిక్లొక చజ కెర జోక “బాబు, యేసు
తెన్ లటట్బుక మెన అయ్ లమ్”మెన సంగిల. 22చి పిలిప్
అందెయమెలొసిసుస్డుక సంగ,జేఁవ్దొగులయేసుతెజా,
జోక సంగిల.

యేసుమొర గెచుచ్క తిలిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
23యేసుక జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్జా కబుర్ సంగితికయ్,

జో జోవయింక, “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
గవురుమ్ జతి సమయుమ్ జా అసెస్. 24 తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్నిజుమికచితుమ్సంగితసిమెలె,గోదుమ్గిడడ్ జవుస్
పంటొ దెరుక జలె, బుఁయెయ్ సేడ చొపొప్ కుసుడ గెలెకయ్
జయెదె. దసిస్ తొలితొమొరిల్ రితి నే జలెగిన, ఎకిక్ గిడడ్య్
తాఁ గెచెచ్దె. గని దసిస్మొరిల్ రితి జలె, ఒగగ్ర్ పంటొ దెరెదె.

25 “జోచి జీవుక జో కో పేమ కెర రచిచ్ంచుప కెరనుక
ఉచరుల గే, జోచి పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె, గని
ఈంజ లోకుమ్ తె కో జోచి సొంత జీవుక విలువ నే దెకితె
దేముడుక నిదానుమ్ కెరుల గే, జోచి జీవు జోక దొరుక్
జా, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక ఒతత్ జివుల.
26 అంచి సేవ కో కెరుల గే, అంచి పటిట్ అయ్ లి రితి ఆఁవ్
కెరి రితి కెరుక, చి ఆఁవ్ కేనె తయిందె గే, అంచొ సేవ కెరొసొ
ఒతత్య్ తంక. కో అంచి సేవ కెరుల గే, జోక కచితుమ్
దేముడు అబొబ్ గవురుమ్ కెరెదె.

27“ఓబ,అపెప్అంచిపెటిట్ ఒగగ్ర్బాదజతసి. ఆఁవ్తుక
కిచొచ్ సంగుక? ‘ఓ బ, ఈంజ సమయుమ్ చి కామ్ అంక
పిటట్వు’ మెన సంగుక గే? నాయ్, నెంజె. ఈంజ కామ్ చి
రిసొయి, సమయుమ్ చి రిసొయి ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్
అయ్ లయ్, గెద? 28ఓ బ, తుచి నావ్ క గవురుమ్ కెరను”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెరల్న్, చి బేగి, ఆగాసుమ్
తెంతొ జో దేముడు జోచి అవాడ్ సూనయ్ లన్. కిచొచ్ మెన
సూనయ్ లన్ మెలె, “అంచి నావ్ క గవురుమ్ కెర అసిస్, చి
అనెన్ గవురుమ్ కెరనిందె”మెన సంగిలన్.

29 పాసి టీఁవ తిల జనాబ్ సూనల్, చి “ఉరుమ్ల్ కెరిల్”
మెన జోవయింతె సగుమ్ జిన్ సంగిల. అనెన్ సగుమ్ జిన్,
మాతుమ్, “దేముడుచి దూత ఎకిక్లొ జో తెన్ లటట్బల్న్”
మెన సంగిల. 30 యేసు జోవయింక, “ఈంజ అవాడ్
సూనయ్ లిసి అంక దయిరిమ్ కెరి రిసొ నాయ్, అంక
దయిరిమ్ అసెస్. గని తుమ్ కయ్ ‘నంపజతు’ మెన
సూనయ్ లన్. 31 కిచొచ్క మెలె, అపెప్ జరుగ్ జంక తిలిస్ చి
రిసొ ఈంజ లోకుమ్ చ తీరుప్ జవుల. అపెప్ జరుగ్ జంక
తిలిస్ చి రిసొ,ఈంజలోకుమ్ క అపెప్చిమటుట్ క ఏలుప కెరొ
సయ్ తానుక బార్ కెర పెలవ దెయెదె. 32అనెన్, మానుస్ల్
అంక బుఁయితెంతొఉకుక్ల టీఁవడిల్ పొదిక దేసిమ్ లు ఎతిక్
తెంతొచ మానుస్ల్ క అంచితె బుకారా ఆనిందె” మెన ఒతత్
తిలసక యేసు సంగిలన్. 33 ‘ఉకుక్ల టీఁవడిత్ పొదిక’
మెలి కోడుతె కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, ఏక్ *సిలువతెమానుస్ల్
యేసుక టీఁవడెల్,మొరెదె. జో సంగిలిస్ తె జయియ్ అరుద్ మ్.

34 జలె, యేసు జా కోడు సంగితికయ్, జనాబ్ తెచ
మానుస్ల్ ఆచారిమ్ జా కిచొచ్ మెల మెలె, “ ‘రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జతొ కీసుత్ నే మొరె కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెచెచ్దె’
మెన †మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
ఆగన్ల్ తె తిలిసి సూన అసుస్మ్. గని తూయి జలె, ‘ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక ఉకుక్ల టీఁవడుక అసెస్’
మెన తుయి సంగితసి. దసిస్ జలె మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ కీసుత్ జయెదె గే, నెంజె గే?” మెన అనామ్నుమ్
జల.

35 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక, “అనెన్
సగుమ్ దీసల్ అంచి ఉజిడి తుమ్ చి తెన్ తయెదె. తుమ్
అందర్ బుదిద్క దెరున్ నే సేడిత్ రిసొ,ఈంజ ఉజిడి తతె తుమ్
ఈంజ ఉజిడ్ తె ఇండ. కిచొచ్క మెలె, అందర్ తె కో ఇండుల
గే, కేనె గెతతి గే నేన్ తి. 36 తుమ్ ఉజిడ్ చ పుతత్రుల్ జతి
రిసొ,ఈంజ ఉజిడి తుమ్ తె తతె ఎదఈంజ ఉజిడ్ కపూరి
నంపజంక దెర” మెన బోదన కెరల్న్. యేసు ఇసి సంగ
కేడయ్ లి పడొత్ , ఒతత్ తెంతొ బార్ జా, యూదుల్ నే చజితి
రితి లుంకిల్ రితి తిలొ.

యూదుల్ నే నంపజలిస్ చి రిసొచి కోడు
37యేసు జోవయించి మొకెమ్ జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్

దెకయ్ త ఎతిత్వాట్ కమొ కెర తిలె కి, జోక జేఁవ్ నంపజతి
నాయ్. 38 జేఁవ్ నే నంపజతిసి కిచొచ్క మెలె, యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగిడిల్ కోడు నెరవెరుస్ప జతి
రిసొయి.

* 12:33 12:33 ‘సిలువ’ కీసి తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డేడివొ రిత డండల్ బెదవులజా సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ
కెర,జోవయించఅతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ,అతొత్చటొట్ తెమేకుల్ పెట, నెంజిలెవాలివొతెన్ బందదా, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర దసేస్ములుల. జోసిచచ్ జతొసొ
దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్దేసిమ్ చిఅలవాట్తెన్ చి సిచచ్,జా. † 12:34 12:34 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి
ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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“ఓ పబువ,అమ్సంగిలి తుచి కబుర్ సూనెల్ కి, కో నంపజా
అసిత్? కోయి నాయ్. తుచి అదికారుమ్ క రుజుజ్
దెకయ్ త కమొదెకిలెకి,జోవయించిజాసెకికోచిన
అసిత్? కోయినాయ్”

మెన రెగిడిల్ కోడు. 39జాకయ్ యేసుక నంపజంక నెతిరల్.
40 పడొత్ జోవయించి సిచచ్చి రిసొ యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ జో పబు రెగిడ్య్ లిసి అనెన్క్ తె కి జయియ్ అరుద్ మ్.
“జోవయించ అంకివొ గుడిడ్ కెరిల్ రితి కెర,
జోవయించి పెటిట్ బేడు బందిలి రితి దేముడు కెర అసెస్.
‡‘జోవయించ అంకివొ దెకుత్ నాయ్,
జోవయించి పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంతు నాయ్,
ఆఁవ్ దెతి వరుమ్ నఙనుక బుల జెతు నాయ్’ మెన అంచి

సెలవ్”
మెన పబు రెగడ్య్ లి కోడు.

41యెసయాపూరుగ్ మ్ చొకీసిఇసిమెలన్మెలె,దేముడు
దెకయ్ లి సివన్తె యేసుచి గవురుమ్ చి గురు దెక తిలొ, చి
జోచి రిసొ రెగిడల్న్.

42 యూదుల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుక నే నంపజలెకి,
జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ కి నంపజల. గని
మానుస్ల్ చి మొకెమ్ ఒపప్న్ తి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
‘పరిసయుయ్ల్ సూనెల్, అమ్ క సబ గెరలె అనెన్ పెసయితి
నాయ్’ మెన బిల. 43 కిచొచ్క దసిస్ బిల మెలె, దేముడు
దెతి గవురుమ్ చి కంట, మానుస్ దెతి గవురుమ్ కయ్ ఆస
జా తిల.

44 జలె, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి కేక్ గల యేసు కిచొచ్
మెన బోదన కెరల్న్ మెలె, “కో అంకయ్ నంపజతతి గే, ఎకిక్
అంకయ్ నాయ్, గని అంక తెదయ్ లొసొక నంపజతతి.
45అంకయ్ కో దెకితతి గే, అంక తెదయ్ లొసొక దెకితతి.

46 “ఈంజ లోకుమ్ తె కిచొచ్క అయ్ లయ్ మెలె,
అందర్ బుదిద్ ఇండిత ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క ‘దసిస్
తతుత్ నాయ్, గని అంక నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన
దొరుక్ జలి ఉజిడి తా ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్.
47అంచ కొడొ కో సూన్ తతి గని కెరి నాయ్ గే, జోవయింక
ఆఁవ్ తీరుప్ కెరి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ ఈంజ
లోకుమ్ తె అయ్ లిసి ఈంజ లోకుమ్ చక తీరుప్ కెర సిచచ్
కెరి రిసొ నాయ్, గని జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొయి
అయ్ లయ్.

48 “గని జాగర తా. కిచొచ్క మెలె, కో అంక నంప కెరి
నాయ్, చి అంచ కొడొ సూన కెరుక నెసితి గే, జోవయింక
తీరుప్ కెర సిచచ్తె తెదయ్ తిసి అసెస్. మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా ఆకర్ దీసిక, ఆఁవ్ అపెప్ సంగిల
కొడొ జోవయింక కచితుమ్ తీరుప్ కెర సిచచ్తె తెదవుల.

49 కిచొచ్క మెలె, అఁవివ్ కెర ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగి నాయ్. ఆఁవ్
కిచొచ్ మెన లటట్బుక గే, కిచొచ్ సంగుక గే, అంక తెదయ్ లొ
దేముడు అబొబ్యి అంక ఆడ దా అసెస్. 50 అనెన్ కేనె
నాయ్, గని జోచి కోడు కెరిస్ తెయ్ పరలోకుమ్ తె బెదితి
కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి సెకి అసెస్ మెన కచితుమ్
జాని. జాకయ్ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి గే, దేముడు అబొబ్యి
సంగిల్ రితి ఆఁవ్ సంగితసి.”

13
యేసు జోచ సిసుస్ల్ క చటొట్ దోవిలిసి

1 ఈంజ లోకుమ్ ముల దా దేముడు అబొబ్స్ తె అనెన్
ఉటట్ గెతి సమయుమ్ అయ్ లి మెన యేసు జానె. జో
ఈంజ లోకుమ్ తె నిసానల్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క అగెగ్ తెంతొ
పేమ కెరయ్, గని అపెప్, *పసాక్ పండుగ్ క ఏక్ దీసి అగెగ్,
ఆకర్ ఎదచి జోచి ఎదివాట్ పేమసొసుట్ మ్ దెకయ్ లొ.

2జా సంజె, యేసు జోవయించ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్
ఎకిక్తె అనిన్మ్ కెరతి. ఇసక్రియోతు సీమోనుచొ యూదా
మెలొ పుతుత్ సి జోవయింతె అసెస్. జలె, యేసుక విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ దెర దెంక మెన సయ్ తాన్ యూదాక సికడ
అసెస్. 3 గని, ‘దేముడు అబొబ్ అంచి అతిత్ ఎతిక్ సొరప్ కెర
దా అసెస్, చి దేముడు అబొబ్ తెంతొ ఉత అయ్ లయ్, చి
దేముడు అబొబ్తెయి ఆఁవ్ అనెన్ ఉటట్ గెతసి’ మెనయేసు
జానె.

4జలె,అనిన్మ్ కెరెతిలిపొదియేసుఉటట్ ,జోగలనతిలి
దిగిల్ సొకక్ రితిసి తిఁయ దా, జోవయించ సిసుస్ల్ క, జో
గొతిత్ సుదొ జతి రితి గురుక, ఏక్ తువవ్ల్ కెరంటె బందనల్న్.
5తెదొడి తపెప్లయ్పానిసువ కెర, సిసుస్ల్ చ చటొట్ దోవజో
బందనిల్ తువవ్ల్ తెన్ పుంచుక దెరల్న్. సగుమ్ జిన్ చ చటొట్
దోవ పుంచ తా, 6 సీమోను పేతురుచ చటొట్ దోవుక మెన
జోతె పాఁవిలన్. గని పేతురు జోక, “పబు, తుయి అంచ
చటొట్ దోవుకగే? పోని!” మెనబమమ్తెన్సంగిలన్. 7 ‘పోని’
మెన సంగితికయ్, యేసు జోక “ఆఁవ్ అపెప్ కెరిసి తుక
అపెప్ అరుద్ మ్ నాయ్. గని పడొత్ క అరుద్ మ్ కెరంతె” మెన
సంగిలన్. 8 పేతురు జోక అనెన్, “పబు, తుయి అంచయ్
చటొట్ కెఁయఁక కి దోవుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్” మెన ఒగగ్ర్ జా
సంగిలన్. యేసుజోక, “ఆఁవ్ తుక †సుబుమ్నే కెరెల్,అంచి
రాజిమ్ తె తుక కిచొచ్ వాట తయె నాయ్” మెన సంగిలన్.
9పేతురు జోక, “పబు, దసిస్ జలె,అంచచటొట్ అతొత్ బోడి కి,
ఎతిక్ దోవ గెలు!” మెన సంగిలన్.

10తెదొడియేసు జోక, “కో పాని నాయ తవుల గే, జోచ
చటొట్ క పిటట్వ, పూరి సుబుమ్ జా తవుల. దసిస్, ఎకిక్లొక

‡ 12:40 12:40నెంజిలె. “నెంజిలెజోవయించఅంకివొదెకిత,జోవయించిపెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంత,చిఆఁవ్చెంగిల్కెరివరుమ్నఙనుకపసులజెత”. * 13:1
13:1 పసాక్ పండుగ్ క కీసిమెండపిలల్క అరిప్తుమ్ దెవుల గే, దసిస్,ఈంజయ్పండుగు దీసియేసుయిపాపల్ గెచచ్య్ తిఅరిప్తుమ్జయెదె. † 13:8 13:8
13:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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పిటట్వ, తుమ్ ఎతిక్జిన్ సుబుమ్ జా అసుస్స్” మెలన్.
11 యేసు కిచొచ్క దసిస్ మెలన్ మెలె, కో జోక విరోదుమ్
సుదల్ తె దెర దెయెదె గేజోజానె. జాకయ్ ‘ఎకిక్లొక పిటట్వ
తుమ్ ఎతిక్జిన్ సుబుమ్జా అసుస్స్’మెన సంగ తిలొ.

12 సిసుస్ల్ చ చటొట్ దోవ కేడయ్ లి పడొత్ , జోచ పాలల్
అనెన్ గలన, అనెన్ అనిన్మ్ తె వెస, యేసు జోవయింక,
“ఆఁవ్ తుమ్ క కెరిల్ గురుచి రిసొ తుమ్ క అరుద్ మ్ జలి గే
నాయ్ గే? 13 అలెల్, అంక ‘గురు’, ‘పబు’ మెన తుమ్
సంగితసు. బాద నాయ్. ఆఁవ్ నిజుమి తుమ్ చొ గురు,
తుమ్ చొపబు. 14ఆఁవ్ జలె,తుమ్ చొపబు తుమ్ చొగురు
జలెకి, తుమ్ క సేవ కెరి ఏక్ గురుక తుమ్ చ చటొట్ దోవితసి
జలె, తూమ్ జా గురుచి అరుద్ మ్ కెరన తూమ్ కి ఎకిక్లొచ
చటొట్ ఎకిక్లొ దోవిలి రితి జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరె
తంక. 15 ఆఁవ్ అపెప్ కెరిల్సి జా గురుకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్
కెరిల్ రితి తుమ్ ఎకిక్లొక పేమ కెరె తంకయ్. 16 తుమ్ క
నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, సేవ కెరొసొ
జోచొఎజొమానిచికంటవెలొల్ నెంజె. దసిస్,తెదయ్జలొసొ,
జలె, జోక తెదయ్ లొసొచి కంట వెలొల్ నెంజె. 17 జలె,
ఈంజఎతిక్చిఅరుద్ మ్ కెరనల్దుమెలె,జాబుదిద్ ఇండితెతిలె
తుమ్ క చెంగిలి.
విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర దెయెదె
(మతత్ 26:20-25; మారుక్ 14:17-21; లూకా

22:21-23)
18 “గని,ఆఁవ్ అపెప్ సంగిలి బుదిద్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ జసు

నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ నిసానల్సచి బుదిద్ ఆఁవ్ జాని.
అపెప్ జరుగ్ జతిసి కిచొచ్క జయెదెమెలె,
అంచి తెన్ అనిన్మ్ కెరొల్ ఎకిక్లొ అంక తాప్ దిలి రితి కెరెదె
మెన రెగిడిల్ కోడు అపెప్ నెరవెరుస్ప జంకయ్. 19 ఈంజ
ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసి
మెలె,జాజరుగ్ జలి మెలె,జా రుజుజ్ దెక, ‘నిజుమిదేముడు
తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనఅంచి రిసొతుమ్
పూరి దయిరిమ్ తెన్ నంప జసెత్. 20 తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్
నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ తెదయ్ త
మానుస్ల్ క కో నంపజా మరియాద కెరుల గే, అంకయ్
నంపజా మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె. అంకయ్ నంపజా
కో మరియాద కెరుల గే, అంక తెదయ్ లొసొక నంపజా
మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె”మెన సంగిలన్.

21ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కెర, యేసు జోచి మెనుస్తె బాద
సేడ, సిసుస్ల్ క కిచొచ్ సాచి సంగిలన్ మెలె, “తుమ్ క కిచొచ్
నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసిమెలె, తుమ్ చితె ఎకిక్లొ
అంక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె” మెన
సంగిలన్. 22 జలె, కిచొచ్ రిసొ సంగితయ్ గే నేన్ తి, చి

ఎకిక్లొకఎకిక్లొఅనామ్నుమ్తెన్దెకదుకుమ్జల. 23గని
యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు ఎకిక్లొయేసుచి ‡గుండెచి
ఉపిప్రి పెల వెస అసెస్. 24జాకయ్, సీమోను పేతురు జో
సిసుస్డుక సయ్ న కెర, “కచి రిసొ సంగితయ్ గే, సూన
అమ్ క సంగు” మెన సంగిలన్. 25 జాకయ్, యేసుచి
గుండెచి ఉపిప్రి పెల తిలొ జో సిసుస్డు “పబు, కచి రిసొ
దసిస్ సంగిలది?” మెన పుసిలన్, చి 26యేసు పోడి గండ
దెర, “ఈంజ పోడి గండ రోస్ తె బుడడ్వ కకక్ దెయిందె గే,
జొయియ్” మెన సంగిలన్. సంగ, జా గండ బుడడ్వ కెర,
ఇసక్రియోతు సీమోనుచొ పుతుత్ స్ జలొ యూదాక దిలొ.
27యూదా జా గండ నఙనిల్ బేగి, సయ్ తాన్ జోక దెరల్న్.
యేసు జానె, చి “తుయి కెరుక తిలిసి బే బేగి జరుగ్ కెరు!”
మెనయూదాక సంగిలన్.

28యేసుయూదాక కిచొచ్క దసిస్ సంగిలన్ గేజాఅనిన్మ్
కెరె తిలసతె కోయి నేన్ తి. 29 గని జోచి డబుబ్ల్ పెటె
యూదాచి అతిత్ తిలి, చి ‘పండుగు అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి
గెన ఆను’ జలెకు, ‘బీద సుదల్ క కిచొచ్ జవుస్ దరుమ్మ్
దేసు’మెనయేసుజాకోడు సంగ తయెదెమెన సగుమ్ జిన్
ఉచరల్. 30జలె,జాగండ నఙన,యూదాచటుక్నబార్జా
ఉటట్ గెలన్. తెదొడి అందర్ జా తిలి.
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా

31 యూదా బార్ జతికయ్, తిల సిసుస్ల్ క యేసు,
“అపెప్యి జరుగ్ జతిసి తెన్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొచి గవురుమ్ డీసెదె, చి అంక జరుగ్ జతిస్ చి
రిసొ దేముడు పబుచి గవురుమ్ డీసెదె. 32అంచితె జరుగ్
జతిస్ తె దేముడుక గవురుమ్ జెయెదె, చిజాకామ్ తె అంక
కి జో గవురుమ్ కెరెదె. బేగి గవురుమ్ కెరెదె.

33 “ఓ పుతత్రుల్ , అపెప్ ఏక్ గడియయ్ తుమ్ చి తెన్ ఇసి
తయిందె, చి ఉటట్ గెచిచ్ందె. ఆఁవ్ గెలె, అంక చజితె, గని
యూదుల్ క ఆఁవ్ సంగిలి రితి, ఆఁవ్ కేనె గెచిచ్ందె గే, తుమ్
అపెప్ ఒతత్ జెంక నెతురుస్.

34“జలె,తుమ్ క ఏక్నొవిఆగన్ దెతసి. కిచొచ్ఆగన్మెలె,
తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా. ఆఁవ్ తుమ్ క కెదిద్
పేమ దెకవ అసిస్ గే, దసిస్ తూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ
కెరె తంక. 35 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దసిస్ పేమ కెరె
తిలె, తుమ్ క ‘అమ్ చ సిసుస్ల్’ మెన పెజల్ ఎతిక్ చినుల.
జయియ్ జోవయింక రుజుజ్ తయెదె”మెనబోదన కెరల్న్.

36తెదొడి సీమోను పేతురు “పబు, కేనె గెతి రిసొ తుయి
సంగితసి?” మెనయేసుక పుసిలన్, చియేసు జోక, “ఆఁవ్
కేనె గెతసి గే, తుయి అపెప్ అంచి పటిట్ జెంక నెతిరిస్, గని
పడొత్ క జెసెత్” మెన సంగిలన్. 37 జాకయ్ పేతురు జోక,
“పబు, ఆఁవ్ కిచొచ్క అపెప్ తుచి పటిట్ జెంక నెతిరి? తుచి
రిసొ ఆఁవ్ మొర కి గెచిచ్ందె!” మెన సంగిలన్. 38యేసు

‡ 13:23 13:23జోవయించ విందుల్ రిత అనిన్మ్ తె బలల్చి సుటుట్ నంత బెంచివొ చి ఉపిప్రి ఇదిల్ ఎంగడ్ తిలి రితి ఒరుగ్ జా అనిన్మ్ కెరుల.
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జోక, “అంచి రిసొతుయిమొర గెచుచ్క దయిరిమ్ గే? తుక
కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె. ఆజి రాతిక,
కుకుడొ నేవాఁసెత్ అగెగ్, ‘జోకనేని’మెనతుయితివెవ్రిఅంచి
రిసొ సంగితె”మెన సంగిలన్.

14
యేసు సిసుస్ల్ క దయిరిమ్ సంగిలిసి

1 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క, “ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, తుమ్ చ
పెటిట్ చింత గలన నాయ్. దేముడుక నంపజా దయిరిమ్
తెన్ తా. అంక కి నంప తెన్ తా. 2 జో అంచొ అబొబ్సి
జలొ దేముడుచి గెరి ఒగగ్ర్ గదివొ అసిత్. తుమ్ క కి ఒతత్
టాన్ అసెస్. నెంజిలె తుమ్ క సంగితయ్. తుమ్ క జా టాన్
తెయార్ కెరుకయ్ ఆఁవ్ గెతసి. 3 ఆఁవ్ గెచచ్ తుమ్ తతి
టాన్తెయార్కెరల్య్మెలె,తూమ్కిఅంచితెన్తంకమెన,
అంచితె కడ నెతి రిసొ అనెన్ జెయిందె. 4ఆఁవ్ గెతి టాన్ చి
వాట్ తుమ్జానుస్”మెన సంగిలన్.

5జాకయ్తోమామెలొసిసుస్డుజోక, “పబు,తుయికేనె
గెతసి గే నేనుమ్. జా వాట్ అమ్ కీసి జానుక జయెదె?”
మెన పుసిలన్, 6 చి యేసు జోవయింక, “ఒతత్ గెతి వాట్
ఆఁవివ్. ఒతత్ గెతి రిసొ దొరుక్ జలి సతిత్మ్ ఆఁవివ్. ఒతత్ గెతి
రిసొ దొరుక్ జలి జీవు ఆఁవివ్. అంక నంపజలెకయ్మానుస్
దేముడు అబొబ్తె జెంక జయెదె. నెంజిలె కో జెంక నెతిరి.
కేన్ వేరవాట్నాయ్. 7అంక తుమ్నిజుమిజాన్ తసు జలె,
అంచొ దేముడు అబొబ్కయ్జాన్ తసు. అపెప్ తెంతొ తుమ్
జోక జానుస్,జోక దెక అసుస్స్”మెన సంగిలన్.

8జలె, పిలిప్ క అరుద్ మ్నాయ్చిరిసొ, “పబు, దేముడు
అబొబ్ద్ క అమ్ క దెకవు, చి అమ్ క అనెన్ కిచొచ్ నాయ్”
మెన సంగిలన్. 9యేసు జోక, “ఓ పిలిప్, తుమ్ చి తెన్
ఆఁవ్ ఎతిత్ దీసల్ తిలె కి, అపెప్క అంక చినిస్ నాయ్ గే?
కో అంకయ్ దెక అసిత్ గే, దేముడు అబొబ్స్ క కి దెక అసిత్.
జాకయ్, దేముడు అబొబ్ద్ క అమ్ క దెకవు మెన తుయి
కిచొచ్క పుసుక? 10 ఆఁవ్, అబొబ్సి జలొ దేముడుచి పెటిట్
తిలిసి, దేముడు అబొబ్ అంచి పెటిట్ తిలిసి, తుయి నంప
కెరిస్ నాయ్గె? తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితిసి సికడిత్సి ఆఁవ్ అఁవివ్
ఉచరిల్సి నెంజె. అంచిపెటిట్ తిలొదేముడుఅబొబ్అంచిఅతిత్
జోచ కమొ కెరయ్. 11ఆఁవ్ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి పెటిట్
అసిస్, దేముడు అబొబ్ అంచి పెటిట్ అసెస్. ఈంజ కోడు నంప
కెరు. నెంజిలె, ఆఁవ్ సంగిలి రిసొ నే నంప కెరెల్, అంచి అతిత్
జరుగ్ జత కమొక ఉచర నంప కెరు. 12 తుమ్ క నిజుమి
కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, అంక కో నంపజవుల
గే, ఆఁవ్ కెర కమొ జేఁవ్ కి కెరుల. ఆఁవ్ కెరల్సచి కంట
జీనల్స కెరుల. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ దేముడు అబొబ్తె ఉటట్
గెతసి. 13 అంచి నావ్ తెన్ తుమ్ కిచొచ్ నఙితె గే, ఆఁవ్

పుతుత్ సి కెరిస్ తెఅబొబ్సి జలొదేముడుచి గవురుమ్డీసుస్
మెనయ్, జయి ఆఁవ్ జరుగ్ కెరిందె. 14 అంచి నావ్ తెన్
తుమ్ కిచొచ్ జలెకి నఙిలె కి, జరుగ్ కెర దెయిందె.

దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెదవుక తిలిస్ చి యేసు
సంగిలిసి

15 “తుమ్ అంచి ఉపిప్రి పేమ తెన్ తిలె, అంచ *కొడొ
రితి ఇండితె తసెత్. 16తుమ్ దసిస్ జలె, దేముడు అబొబ్స్ క
సంగిమ్ దె,చిఅనెన్కొల్ తోడు కెరొసొక తుమ్ తెతెదయెదె. జో
తుమ్ చి పెటిట్ తా, కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ క తోడు తయెదె.
17 జో కొనొస్ మెలె, పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ తిలి సతిత్మ్
దెకయ్ తి ఆతమ్. ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్ తిల మానుస్ల్
జోక నంపజంక నెతిరి. కిచొచ్క మెలె, జో డీసొత్ సొ నెంజె, చి
జోక చినితి నాయ్, నేన్ తి. తూమ్మాతుమ్, జోక జానుస్.
కిచొచ్క మెలె, జో తుమ్ చి తెన్ తతత్య్, †చి పడొత్ క తుమ్ చి
పెటిట్ తయెదె.

18 “తుమ్ క ములిలె, తుమ్ పొరబోదల్ తతి రితి
కెరి నాయ్. తుమ్ తె జెయిందె. 19 గడియయ్ తిలె,
మాములుమ్ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ అంక అనెన్ దెకితి
నాయ్, గని తూమ్ అంక అనెన్ దెకితె. మెలె, ఆఁవ్
జితసిచి రిసొ తూమ్ కి జిసెత్. 20 ఆఁవ్ అబొబ్సి జలొ
దేముడుచి పెటిట్ తిలిసి, తూమ్ అంచి పెటిట్ తిలిసి, చి ఆఁవ్
తుమ్ చి పెటిట్ తిలిసి, తెదొడ్ కయ్ తుమ్ క అరుద్ మ్ జెయెదె.
21 అంచ ‡కొడొ కో సూన కెరుల గే, జెఁవివ్ అంక పేమ
కెరసయ్. కోఅంకయ్పేమకెరతి గే,అంచొదేముడు అబొబ్
జోవయింకయ్ పేమ కెరెదె. ఆఁవ్ కి జోక పేమ కెర, అంచి
సతిత్మ్ చి రిసొజోక రుజుజ్ ల్ దెకయిందె,జోక ఆఁవ్ సొసుట్ మ్
సొంత డీసిలి రితి”మెనయేసు సంగిలన్.

22తెదొడియూదామెలొఎకిక్లొ, ఇసక్రియోతుయూదా
నెంజె, వేరచొ జో, జలె, యేసుక “కిచొచ్క ఈంజ లోకుమ్ చ
మాములుమ్మానుస్ల్ క నాయ్, గని ఎకిక్ అమ్ కయ్ డీసెత్,
తుచ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తె?” మెన పుసిలొ. 23పుసిలెయేసు
జోక, “అంచిఉపిప్రికోపేమతెన్తవులగే,అంచికొడొరితి
కెరుల, దసిస్ జలసకయ్ దేముడు అబొబ్ పేమ కెరెదె. దసిస్
జలసతెయిదేముడు అబొబ్ ఆఁవ్ జెమ్ దె,చిజోచితెన్బస
జా జో తెన్ తా గెచుచ్మ్ దే. 24అంచి ఉపిప్రి కో పేమ తెన్
తతి నాయ్ గే, జెఁవివ్ అంచ కొడొ రితి కెరి నాయ్. తుమ్
సూన్ తిఈంజ కోడు, జలె, కచి మెలె, ఆఁవ్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి
నెంజె. అంక తెదయ్ లొఅబొబ్సి జలొ దేముడుచి కోడు.

25 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె తతె,
ఆఁవివ్ ఈంజ బోదన ఎతిక్ తుమ్ క సూనవ అసిస్. 26 గని,
ఆఁవ్ దేముడు అబొబ్తె గెలె, దేముడు అబొబ్ అంచి నావ్
తెన్ తుమ్ క తోడు తతొసొక తెదయెదె. జో తోడు తతొసొ

* 14:15 14:15 నెంజిలె, ‘అంచఆగన్ల్ రితి ఇండితెతసెత్’. † 14:17 14:17 నెంజిలె, “చితుమ్ చిపెటిట్ అసెస్”. ‡ 14:21 14:21 నెంజిలె ‘ఆగన్ల్’.
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కొనొస్మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి అబొబ్సి జలొదేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి. జో అమ్ చి ఆతమ్యి తతొసొ తుమ్ క
ఎతిక్ సికడెదె. ఆఁవ్తుమ్ క సంగిలిసిఎతిక్తుమ్ కఉచార
కెరయెదె.

27 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సేంతుమ్ దా కెర ఉటట్ గెతసి.
అంచి సేంతుమ్ తుమ్ క దెతసి. ఈంజ లోకుమ్ చ దెతి
రగుమ్ చి నెంజె. జాకయ్ కిచొచ్ బాదల్ అలల్ర్ అయ్ లె
కి, తుమ్ చ పెటిట్ చింత గలన నాయ్, బయిమ్ తియన
నాయ్. 28 ‘ఆఁవ్ఉటట్ గెలె కి,తుమ్ తెఅనెన్ జెయిందె’మెన
సంగిలిసి సూనల్దు. తుమ్అంచిఉపిప్రిపూరిపేమతతత్దు
జలె, ఆఁవ్ దేముడు అబొబ్తె గెతిస్ చి రిసొ సరద్ జతదు.
కిచొచ్క మెలె, దేముడు అబొబ్ అంచి కంట వెలొల్ . ఒతత్ గెలె,
ఇనెన్ తతి కంట అంక చెంగిలి, తుమ్ క చెంగిలి. 29 జలె,
జా ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసి మెలె,
తుమ్ క ‘జా జరుగ్ జతి పొదిక, పూరి నంప తెన్ తా, బమమ్
నెంతె దయిరిమ్ తతుత్ ’మెనయ్అంచి ఆస.

30 “తుమ్ చి తెన్ అనెన్ ఒగగ్ర్ లటట్బుక సమయుమ్
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ ఈంజమదెనె ఏలుప
కెరొసొ, సయ్ తాన్ జెతయ్. అంచి ఉపిప్రి జోక కిచొచ్
అదికారుమ్ నాయ్, 31 గని దేముడు అబొబ్ అంక తియారిల్
కామ్ ఆఁవ్ కెరుక అసెస్. జో సంగిలి రితి ఆఁవ్ కెరెల్, అంక
‘నిజుమి, దేముడు అబొబ్స్ క పేమ కెరయ్’ మెన లోకుమ్
ఎతిక్చ చినుల. అలెల్,జొమమ్, గెచుచ్మ!” మెన సంగిలన్.

15
దాచ రూక్ చిటాలి

1తెదొడియేసుఇసిమెనటాలిసంగిలన్. “ఆఁవ్నిజుమ్
జలొదాచ రూకు జయిందె. అంచొ దేముడు అబొబ్ రూకుక
పోసొత్ సొజయెదె. 2జలె,అంచకొనన్ల్ తె కేన్కొనన్తె పంటొ
దెరెనాయ్గే,ఈంజొ రూకు పోసొత్ దేముడు అబొబ్జా కొనన్
గెచచ్వ గెలెదె. గని కేన్ కొనన్తె పంటొ దెరెదె గే, ‘అనెన్ ఒగగ్ర్
పంటొ దెరుస్’మెన, కొసస్ల్ కుటట్వ గెలెదె.

3“తుమ్ కఆఁవ్సూనయ్ లికొడొసూనల్దుచిరిసొ,తుమ్
సుదిద్ జా అసుస్స్. 4జలె, ఆతమ్క అంచి తెన్ బెదతా అంచి
తెడి తుమ్ జిఁయఅంచి సెకిక ఇండ, అంచి పెటిట్ తా. ఆఁవ్
కి తుమ్ చి పెటిట్ తయిందె. తీగెచి కొనన్ అఙ జలె, ఒతత్ కిచొచ్
పంటొ దెరుక నెతె. తీగె తెన్ ఎకిక్ తిలెకయ్ ఒతత్ పంటొ
దెరెదె. దసిస్, తుమ్ ఆతమ్క అంక ముల అఙ జలె, తుమ్ తె
కిచొచ్ *పంటొ దెరి రితి జంక నెతురుస్. అంచి తెన్ ఎకిక్
తిలెకయ్ †పంటొ తుమ్ తె దెరెదె.

5 “దాచ రూకు అఁవివ్, రూక్ చి జీవు అంచి పెటిట్ అసెస్.
తూమ్ అంచ కొనన్ల్. ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద తా అంచి

తెడి జిఁయ అంచి సెకిక కో ఇండ అంచి పెటిట్ తవుల గే,
జోచి పెటిట్ ఆఁవ్ తయిందె, చి జో తెన్ ఒగగ్ర్ ‡పంటొ దెరె
తయెదె. ఆఁవ్ నెంజిలె, తుమ్ కిచొచ్ కెరుక నెతురుస్. 6 కో
ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద నే తతె అంచి తెడి నే తతె అంచి
సెకిక నే ఇండితె అంచి పెటిట్ తతి నాయ్ గే, కామ్ క నెంజిలి
కొనన్ కుటట్వ వెంట గెలి రితి జయెదె, కొమజ్ జామొర గెచెచ్దె.
కొనన్ల్ దసిస్ జలె,జోవయింక గుడడ్ కెర ఆగితె గల డయుల.
కో ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద నే తతె అంచి తెడి నే తతె అంచి
సెకిక నే ఇండితె అంచి పెటిట్ తతి నాయ్ గే, దసిస్ జవుల.
7 గని ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద తా అంచి తెడి జిఁయ అంచి
సెకిక తుమ్ ఇండ అంచి పెటిట్ తా అంచి కోడు రితి తుమ్
కెరె తిలె, తుమ్అంచితె కిచొచ్ నఙితె గే, తుమ్ చి రిసొజరుగ్
జయెదె. 8 తుమ్ దసిస్ జా చెంగిల్ §పంటొ ఒగగ్ర్ తుమ్ తె
దెరెల్, చి దేముడు అంచొ అబొబ్స్ క మానుస్ల్ గవురుమ్
కెరుల. జయియ్ పంటొ జోవయింక గవురుమ్ ఆనెదె, అంచ
సిసుస్ల్ తుమ్ కచితుమ్ జలిస్ క రుజుజ్ డీసెదె.

9 “దేముడు అంచొ అబొబ్ అంకయ్ కీసి పేమ కెరయ్ గే,
ఆఁవ్ కి తుమ్ క దసిస్ పేమ కెర అసిస్. అంచి పేమ తెడి
తుమ్ తా. 10 దేముడు అంచొ అబొబ్చ *కొడొ ఆఁవ్ కెరె
తా జోచి పేమచి తెడి తా జోచి పేమ తెన్ ఇండితసి. దసిస్,
అంచయ్ కొడొ తూమ్ కెరె తిలె, అంచి పేమచి తెడి తుమ్
తా అంచి పేమ ఇండితె. 11 ‘అంచి సంతోసుమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ తవుస్’ మెన, తుమ్ క ‘పూరి సంతోసుమ్ జా తతుత్ ’
మెనయ్,ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్ ఆఁవ్ సంగ అసిస్.

12 “ఆఁవ్ తుమ్ కయ్ కీసి పేమ కెర అసిస్ గే, తూమ్
కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా, మెన తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి. ఈంజయి తుమ్ క ఆగన్ జా అసెస్. 13 ‘జితు’
మెన, జోవయించ మింతరుస్ల్ చి రిసొ కో జలెకు మొరి
కంట, కిచొచ్ జీనిల్ పేమ నాయ్. 14 ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిల్
రితి తుమ్ కెరెల్, అంచ గోతుసుదల్ జా తసెత్. 15 తుమ్ క
‘గొతిత్ సుదల్’ రితి అపెప్ తెంతొ దెకి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
జోవయించొ ఎజొమాని కిచొచ్ కెరె తయెదె గే గొతిత్ సుదల్
నేన్ తి. ఆఁవ్, మాతుమ్, అంచొ అబొబ్స్ తె సూనిల్సి ఎతిక్
తుమ్ క సంగ అసిస్. జాచి రిసొ తుమ్ క ‘గోతుసుదల్’ రితి
దెకితసి.

16 “తూమ్ అంకయ్ నిసానుస్ నాయ్. ఆఁవ్ తుమ్ కయ్
నిసానల్య్. ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్క నిసాన అంచి కామ్
తియార్ అసిస్ మెలె, తుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె బార్
జతు, చి అంచి ఆతమ్పంటొ జోవయింతె దెరె తవుస్ మెన
‘జోవయింతె దెరి ఈంజ పంటొ కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్
తా కామ్ క జెతె తవుస్’. తుమ్ అంక నిదానుమ్ తిలెగిన,

* 15:4 15:4 ‘పంటొ’నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. † 15:4 15:4 ‘పంటొ’నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. ‡ 15:5 15:5 ‘పంటొ’నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. § 15:8
15:8 ‘పంటొ’ నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. * 15:10 15:10 నెంజిలె ‘ఆగన్ల్’ నెంజిలె ‘ఆడల్’.
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అంచినావ్తెన్దేముడుఅంచొఅబొబ్తెతుమ్కిచొచ్నఙిలె
కి, తుమ్ క దెయెదె. 17 తుమ్ క కిచొచ్ ఆగన్ దెతసి మెలె,
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ పేమ కెరె తంకయ్.

నంపజలసక ఈంజ లోకుమ్ విరోదుమ్ జవుల
18 “ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తుమ్ క విరోదుమ్

జతతి జలె, అంక కి అగెగ్ తెంతొ విరోదుమ్ జా అసిత్.
19 ఈంజ లోకుమ్ చ కమొ కెరస తుమ్ జతదు జలె,
ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తుమ్ క పేమ కెర. గని,
ఈంజ లోకుమ్ చ తెంతొ తుమ్ క ఆఁవ్ నిసానల్య్, చి
ఈంజ లోకుమ్ చ కమొ తుమ్ కెరుస్ నాయ్ చి రిసొ ఈంజ
లోకుమ్ చ తుమ్ క విరోదుమ్జా అసిత్.

20“జలె,ఆఁవ్తుమ్ కసంగిలికోడుతుమ్పఁవస్నాయ్.
కేన్ కోడు మెలె, ‘సేవ కెరొసొ జోచొ ఎజొమానిచి కంట వెలొల్
నెంజె’మెలిసి. ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ అంకయిఅలల్ర్
కెర అసిత్ జలె, తుమ్ క కి అలల్ర్ కెరుల. జేఁవ్ అంచయ్ కొడొ
రితి కెరతి జలె, తుమ్ చయ్ కొడొ సూన కెరుల. 21 అంచి
రిసొయి తుమ్ క అలల్ర్ కెరుల మెలె, కిచొచ్క మెలె అంక
తెదయ్ లొ దేముడుక జేఁవ్ నేన్ తి.

22 “ఆఁవ్ జెతయ్ నాయ్ జలె, జోవయింక సుబుమ్
కబుర్ సంగితయ్ నాయ్ జలె, జా పాపుమ్ జేఁవ్ వయిత
నాయ్. గని, అయ్ లయ్, సంగిలయ్, చి అపెప్, ‘నేన కెర
దసిస్ కెరల్మ్’ మెన జేఁవ్ సంగుక నెతిరి. జాపాపుమ్ వయ
అసిత్. 23మెలె అంకయ్ కో విరోదుమ్ జవుల గే, దేముడు
అబొబ్స్ క విరోదుమ్ జా అసిత్. 24 అనెన్, కేన్ మానుస్కి
కెఁయ కి నే కెర కమొఆఁవ్జోవయించిమొకెమ్ కెరయ్నాయ్
జలె, జాపాపుమ్ వయిత నాయ్. గని అంక దెకయ్ అంక
విరోదుమ్ జా అసిత్. జేఁవ్ అంకయ్ దెక విరోదుమ్ జలిసి
జలె, అబొబ్క దెక విరోదుమ్ జలిసి జయెదె. దసిస్ జా,
అబొబ్స్ క కి విరోదుమ్ జా అసిత్. 25 జోవయించి †మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె పూరుగ్ మ్
దేముడు అబొబ్ రెగడ్య్ లిసి నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జా
అసిత్. కేన్ కోడు మెలె,
‘ఆరిక అంక విరోదుమ్ జల.’

26 “దేముడు అంచొ అబొబ్తె తెంతొ ఆఁవ్ సంగిలొ తోడ్
కెరొసొక తుమ్ సిసుస్ల్ తె తెదయిందె. జో అబొబ్చి పెటిట్
తెంతొ బార్ జా జెతొసొ. నిజుమ్ జలి ఆతమ్, జో. జో
తుమ్ తెజా కెర, అంచి రిసొయిసాచి సంగెదె. 27తూమ్ కి
అంచి రిసొసాచుల్జాఅసుస్స్. కిచొచ్క మెలె, అంచ కమొ
మొదొల్ కెరిల్ తెంతొ అంచి తెనిన్ అసుస్స్.”

16
1 “ఆఁవ్ కిచొచ్క తుమ్ క ఈంజ ఎతిక్ సంగ అసిస్ మెలె,

తుమ్ క ‘తెదొడ్ క బమమ్ జా అనామ్నుమ్ జతు నాయ్’ మెన
జేఁవ్ అలల్ర్ నే జతె అగెగ్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 2 జేఁవ్
దీసల్ క తుమ్ క జోవయించ సబ గెరల్ తెంతొ ఉదడ అనెన్
పెసయ్ తి నాయ్. అనెన్, ‘ఇనెన్క మారెల్ చెంగిలి, మారెల్
దేముడుచి సేవ కెర తమ్ దె’ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచర
తుమ్ క మారుల. 3 కిచొచ్క దసిస్ కెరుల మెలె, జేఁవ్ అంక
నేన్ తి. 4 జా నే జతె అగెగ్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్క సంగ
అసిస్ మెలె, జా సమయుమ్ జా అయ్ లె, ‘ఇసి జయెదె
మెన సంగిలొ’ మెన తుమ్ ఉచార కెరె. జలె, తుమ్ అంచ
సిసుస్ల్ జలిమొదొల్ తెంతొయ్ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్క సంగుక నాయ్ మెలె, తుమ్ చి తెన్ తిలయ్, చి
సంగుక నాయ్.
తుమ్ క తోడ్ తతి రిసొ అమ్ చి ఆతమ్ తుమ్ చితె

తెదయిందె
5 “అపెప్, అంక తెదయ్ లొసొతె ఆఁవ్ అనెన్ గెతసి. గని

‘కేనె గెతసి?’ మెనఅపెప్తుమ్ చితెకోఅంకపుసుస్నాయ్.
6 ఆఁవ్ ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క సంగిలి రిసొ దుకుమ్ జా
అసుస్స్. 7 జలెకి, తుమ్ క కిచొచ్ సతిత్మ్ సంగితసి మెలె,
ఆఁవ్ గెలెకయ్ తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ నే గెలె,
అమ్ చి ఆతమ్ జతొ ఆఁవ్ సంగిలొ తోడ్ కెరొసొ తుమ్ క తోడ్
జెయెనాయ్. గని ఆఁవ్ గెలె, తుమ్ తెజోక తెదయిందె.

8 “జో అయ్ లొ మెలె, పాపుమ్ చి రిసొ, సతిత్మ్ చి రిసొ,
తీరుప్ కెరిసిచి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క రుజుజ్ ల్
దెకయెదె. 9 లోకుమ్ అంక నంపజయె నాయ్ చి రిసొ
పాపుమ్ వయ అసిత్ మెన అంక నంపనెంజిలసక రుజుజ్
దెకయెదె. 10 అంచొ దేముడు అబొబ్స్ తె ఆఁవ్ ఉటట్
గెచిచ్ందె, అంక అనెన్ తూమ్ ఇసి దెకుస్ నాయ్. అంచి
పునిన్మ్ చి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ చక జో రుజుజ్ దెకయెదె.
11జాచి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ క అపెప్చి మటుట్ క ఏలుప కెరొ
సయ్ తాన్ తీరుప్ జా, జోచి పాపుమ్ వయ సిచచ్తె గెచుచ్క
అసెస్ మెన రుజుజ్ దెకయెదె.

12 “ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కెతిత్గే అసెస్. గని, అపెప్
సంగిలె తుమ్ ఓరుస్ప జంక నెతురుస్. 13 జలె జో, సతిత్మ్
జలి ఆతమ్ జలొసొ తుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లె, జొయియ్ సతిత్మ్ తె
తుమ్ క ఇండయెదె. జోక, జొయియ్ కిచొచ్ సంగె నాయ్. జో
ఒతత్ అమ్ తె కిచొచ్ సూనెదెగే,జయియ్తుమ్ క సంగెదె. 14జో
అంచితె తిలిసియి కడన తుమ్ క సూనఎదె. జాచి రిసొయి
అంక గవురుమ్ కెరెదె. 15అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఎతిక్
అంచి, జాకయ్ ‘జో తుమ్ క సంగితిసి ఎతిక్ అంచి’ మెన
తుమ్ క సంగిలయ్.

† 15:25 15:25 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్
పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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పడొత్ క తుమ్ క సంతోసుమ్ జెయెదె
16“ఇదిల్కాలుమ్గెలిపడొత్ అంకతుమ్దెకుకనెతురుస్,

అనెన్, ఇదిల్కాలుమ్ తెఅంక దెకితెమెనసంగిలన్. 17జోచ
సిసుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బ, గడియ
గెలె, అంక దెకుస్ నాయ్. ఒతత్ తెంతొ అనెన్ గడియ గెలె,
అంక అనెన్ దెకితె మెన కిచొచ్క సంగిలన్. ఆఁవ్ ‘దేముడు
అబొబ్తె ఉటట్ గెచిచ్ందె’ మెన కిచొచ్క సంగిలన్?” మెన
సంగితె తిల. 18 “గడియ గెలె మెన కిచొచ్ అరుద్ మ్ తెన్
సంగితయ్? జో కిచొచ్చి రిసొ సంగితయ్ గే నేనుమ్” మెన
లటట్బనల్.

19 జేఁవ్ జొయియ్ పుసితతి మెన, నా యేసు జానయ్
జేఁవ్ చి తెన్ ఇసి సంగిలొ. అనెన్ గడియ గెలె, తుమ్
అంక దెకుస్ నాయ్. ఒతత్ తెంతొ. అనెన్ గడియ గెలె,
తుమ్ అంక అనెన్ దెకితె మెన ఆఁవ్ సంగిలయ్, గెద.
ఇనెన్చి రిసొ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బత్సు, నాయ్ గే?
20 తూమ్ దుకుమ్ జా ఏడెత్. గని, లోకుమ్ చ సరద్ జవుల
తుమ్ చి దుకుమ్ సరద్తెను తయెదెమెన తుమ్ క కచితుమ్
సంగితసి.

21 లడెస్ జతి తేర్ బోద, జలె, జాచి కంటుల్ పాఁవ జా
అయ్ లి మెలె, ఏడెదె, గెద. గని, లడెస్ జలి మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ తె ఏక్ ‘బోదజెరిమ్లొ’మెనజాచిసరద్క బేగి దుకుమ్
ఎతిక్ పఁవస్ గెలెదె. 22 దసిస్, ఆఁవ్ అపెప్ గెలె, తుమ్ క
గడియ దుకుమ్ తయెదె. గని, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ అనెన్
దసుస్ల్ జయిందె, చి తుమ్ చి పెటిట్ సంతోసుమ్జా గెతె, చి
కో కి తుమ్ చితె తిలి సంతోసుమ్ కడుక నెతిరి.

23 జేఁవ్ దీసల్ తె అంక తుమ్ కిచొచ్ కి పుసితిసి నాయ్.
తుమ్ దేముడు అబొబ్తె కిచొచ్ సంగిలే కి, అంచి నావ్ తెన్
దొరుక్ జయెదె మెన తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి. 24అపెప్
ఎద అంచి నావ్ తెన్ తుమ్ కిచొచ్ నఙుక నాయ్. తుమ్ చి
సంతోసుమ్పూరి జతి లెక నఙ, దొరుక్ జయెదె.

25 “ఈంజ సంగతి ఒండి కి అరుద్ మ్ లుంకయ్ జలి
రితి సంగ అసిస్. జలె ఆఁవ్ కెఁయయ్ఁక జలెకి అరుద్ మ్
లుంకయ్ జలి రితి తుమ్ చి తెన్ నే లటట్బెత్, అబొబ్స్ చి రిసొ
తుమ్ క సొసుట్ మ్ గ సూనయ్ తి గడియ జెతయ్. 26 జా
దీసల్ అయ్ లి పొది అంచి నావ్ తెన్, తుమ్ నఙితె. గని,
దేముడుక తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ నెడిమి జా పారద్న కెరిసి
నెంజె మెన సంగుక నాయ్. 27 కిచొచ్క మెలె అబొబ్ తుమ్ క
పేమించుప కెరయ్. తూమ్ అంక పేమించుప కెర, అంక
అబొబ్ జలొ దేముడు తెంతొ బార్ జా అయ్ లన్ మెన
నంపజలదు. 28 దేముడు అబొబ్ తెంతొ ఆఁవ్ బార్ జా
ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్. అనెన్, అపెప్ ఈంజ లోకుమ్
ముల దా, ఒతత్ జోతె అనెన్ గెతసి”మెన సంగిలన్.

29జోచ సిసుస్ల్, జలె, “ఈందె, అరుద్ మ్ లుంకయ్ జలి
రితి కిచొచ్ కి నే సంగితెసొసుట్ మ్ గ లటట్బత్సి. 30తుయిఎతిక్

జానిస్, చి అమ్ నే పుసిలెకి, అమ్ చి మెనుస్ తిలిసి తుయి
జానిస్మెనఅపెప్జానుమ్. దేముడుతె తెంతొ తూయిబార్
జా అయ్ లదు మెన నంపజా సంగితి కాయ్. 31 యేసు
జోవయింక దెక, అపెప్ తూమ్ నంపజతసు గే? 32ఈందె
తుమ్ చితె ఒండిజిన్ క కి కచి గెరి జొయియ్ సెదుర్ పజా అంక
ఎకిక్లోకయి ముల దెతి గడియ జెతయ్, జా అసెస్. జలె
అబొబ్ అంచితె అసెస్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయి నెంజి.

33“ఈంజఎతిక్ కిచొచ్కతుమ్ కసంగఅసిస్మెలె, ‘అంచి
తెడి తుమ్ క సేంతుమ్ తవుస్’ మెనయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఈంజ లోకుమ్ తె అలల్ర్ సేడెత్, గని దయిరిమ్ తెన్ తా.
ఈంజలోకుమ్ తెచ అలల్ర్ చి ఉపిప్రి ఆఁవ్ జీన అసిస్”మెన
సంగిలన్.

17
యేసు పారద్న కెరిల్సి

1యేసు ఈంజ ఎతిక్ సంగ కేడవ, ఆగాసుమ్ పకక్ దెక,
పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెరల్న్.

“ఓ బ, అంచి సమయుమ్ జా అయ్ లి మెన జాని.
ఆఁవ్ తుచొ పుతుత్ ది తుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి, ఆఁవ్
పుతుత్ స్ తా గవురుమ్ కెరు. 2 ఈంజ లోకుమ్ ఎతిక్చ
మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి ఆఁవ్ పుతుత్ క తుయి అదికారుమ్ దా
అసిస్స్. కో అంక నంపజంక తుయి సెలవ్ దా అసిస్స్
గే, జెఁవివ్ తుచి రాజిమ్ తె బెదితి, మొరెల్ పరలోకుమ్ తె
గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి రితి ఆఁవ్ దెంక మెన, తుయి
అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసిస్స్. 3 తుయి ఎకిక్లొయి
నిజుమ్జలొ దేముడు తుక, తుయితెదయ్ లొఅంక, జేఁవ్
నంపజతిసి, అమ్ క జేఁవ్ జాన్ తిసి, ఆఁవ్ యేసు తుయి
తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ . 4 తుయి అంక
తియారిల్ కామ్ఆఁవ్పూరినెరవెరుస్ప కెర,ఈంజలోకుమ్ తె
తుక గవురుమ్ ఆన అసిస్. 5 ఓ బ, ఈంజ లోకుమ్ నే
జెరుమ్న్ జతెఅగెగ్ తెంతొ తుచి తెన్ ఆఁవ్ ఒతత్ తతె అంక కీసి
గవురుమ్ తిలి గే, అపెప్ తుచితె పరలోకుమ్ తె అనెన్ దసిస్
గవురుమ్ జతి రితి కెరు.

6 “అంచ సిసుస్ల్ జతి రితి, ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ క తుయి నిసాన, అంచి అతిత్ సొరప్
కెర దా అసిస్స్. తుయి కీసొచొ గే ఈంజేఁవ్ దెకిత్ రితి
ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జిఁయ అసిస్. తుచయ్ మానుస్ల్
ఈంజేఁవ్, చి ఇనెన్క అంచి అతిత్ తుయిసొరప్ కెర దిలది, చి
తుచి కోడు రితి ఈంజేఁవ్ నిదానుమ్ ఇండ అసిత్. 7 తుయి
అంక దిలిసి ఎతిక్చి రిసొ ‘వేరచి నెంజె, గని తుయి దిలిసి’
మెన అపెప్ జాన్ తి. అంక తుయి తెదయ్ లొసొ నిజుమ్
మెన చినిల. 8 ‘సంగు’ మెన తుయి సంగిలి కొడొ ఎతిక్
ఇనెన్యింక ఆఁవ్ సంగ అసిస్, చి ఈంజేఁవ్ సూన, నంపజా,
ఆఁవ్ తుచితె తెంతొ ఉటట్ అయ్ లిస్ క ‘నిజుమ్’ మెన
జాన్ తి. తుయిఅంక తెదవ అసిస్స్ మెన నంపజా అసిత్.
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9 “ఇనెన్చి రిసొయి ఆఁవ్ అపెప్ పారద్న కెరసి. ఈంజ
లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ ఇసి మెన పారద్న కెరి నాయ్,
గనిఈంజేఁవ్ తుయిఅంచిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలసయ్ చి రిసొ
పారద్న కెరసి. ఈంజేఁవ్ తుచయ్మానుస్ల్. 10అంచి ఒండి
తుచయ్, తుచి ఒండి అంచయ్, చి ఈంజేఁవ్ నిదానుమ్
జలిస్ తెన్ అంక గవురుమ్ జెతయ్.

11“ఆఁవ్తుచితెఅపెప్అనెన్ జెతసిచిఅపెప్ తెంతొఆఁవ్
ఈంజ లోకుమ్ తె తయె నాయ్. గని ఈంజేఁవ్, మాతుమ్
తవుల. సుదిద్ తిలొ ఓ బ, ఈంజేఁవ్ చెంగిల్ తతి రితి,
*తుయిఅంక దిలి తుచినావ్ చి సెకిక ఇనెన్క రకుక్,చిఆఁవ్
తుయి కీసి †ఎకిక్ జా అసుస్మ్ గేఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్ జా తంక
తుచి నావ్ తెన్ ఇనయింక దెకు. 12 ‡ఆఁవ్ ఇనయింతెన్
బులెత్ తిలి పొది, తుయి అంక దిలి తుచి నావ్ తెన్ ఇనెన్క
రకితె తిలయ్. ఆఁవ్ జేఁవ్ క జాగరిత తెన్ రకిలయ్ చి,
ఇనయింతె కో నాసెనుమ్ జతి నాయ్. నాసెనుమ్ తె గెతొ
జో ఎకిక్లొ పిటట్వ, జలె, తుయి పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి
నాసెనుమ్జాఅసెస్, దేముడుచి కొడొతె తిలిజాకోడు అపెప్
నెరవెరుస్ప జతి రిసొ.

13 “అపెప్, జలె, ఆఁవ్ తుచితె జెతసిచి రిసొ, ‘అంచి
సంతోసుమ్ ఇనెన్చి పెటిట్ నెరవెరుస్ప జా కామ్ కెరుస్’ మెన
ఈంజ ఎతిక్, అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్ తతె, ఇనెన్చి
మొకెమ్ తుక సూనయ్ తసి.

14 “ ‘సంగు’ మెన తుయి సంగిలిసి ఎతిక్ ఇనెన్యింక
ఆఁవ్ సంగ అసిస్. ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ చొ నెంజి, చి అంచ
సిసుస్ల్ఈంజేఁవ్ జలి తెంతొ,ఈంజేఁవ్ కిఈంజలోకుమ్ చ
నెంజితిచి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ చ పెజల్ ఇనెన్యింక
విరోదుమ్ దెకితతి. 15జలె, తుక ‘ఈంజ లోకుమ్ తె తెంతొ
ఇనెన్యింక కడ నెవుసు’ మెన అంచి ఆస నాయ్, గని
‘ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజేఁవ్ తా గెలె, సయ్ తాన్ క, జోచి
సేవక,ఈంజేఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి రకుక్’మెన తుక పారద్న
కెరసి.

16“ఆఁవ్ కీసిఈంజలోకుమ్ చొనెంజిగే,అంకనంపజలి
తెంతొ ఈంజేఁవ్ కి ఈంజ లోకుమ్ చ నెంజితి. 17ఈంజేఁవ్
పూరితుచయ్జాతుచి సేవ నిదానుమ్ కెరె తతి రితి,తుచి
సతిత్మ్ తె ఇనెన్క సుదిద్ కెరు. తుచి కోడు సతిత్మ్. 18తుయి
కీసి అంకయ్ ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లది గే, మానుస్ల్ క
ఈంజేఁవ్ సతిత్మ్ వాట్ దెకయ్ తి రితి, ఆఁవ్ ఇనెన్క తెదవ
దాఅసిస్. 19ఈంజేఁవ్ కి తుచి సతిత్మ్ తెతుచయ్జా,తుచి
సుదిద్ జా తుక నిదానుమ్ తతుత్ మెనయ్, అంచి జీవ్ తుచి
అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెర దెతసి.

20“ఎకిక్ఈంజేఁవ్ అంచ సిసుస్ల్ చి రిసొఇసిపారద్న కెరి
నాయ్. ఈంజేఁవ్ అంచి రిసొ సాచి సంగిలె, ఇనెన్యించి
కోడు సూన అనెన్ కో అంక నంపజా గెచుచ్ల గే, జోవయించి
రిసొ కి ఆఁవ్ పారద్న కెరసి. 21ఓ బ, తుయి కీసి అంచి పెటిట్
అసిస్స్ గే, చి ఆఁవ్ కీసి తుచి పెటిట్ అసిస్ గే, దసిస్ ఈంజేఁవ్
కి, జేఁవ్ కి,అమ్ చి పెటిట్ తా §ఎకిక్ జతు, చి దసిస్ ఎకిక్ జల
మెలె,ఈంజలోకుమ్ చఅనెన్మానుస్ల్ దెకిలె, తుయిఅంక
తెదయ్ లిసి జేఁవ్ కి నంపజవుల. 22 తుచి గవురుమ్ తె
అంక కీసి తుయి టీఁవడ అసిస్స్ గే, అంచి గవురుమ్ తె
ఆఁవ్ ఇనెన్యింక టీఁవడ అసిస్, చి ఆఁవ్, తూయి, కీసి
ఎకిక్ జా అసుస్మ్ గే, ఈంజేఁవ్ కి *ఎకిక్ జతు మెనయ్
అంచి ఆస. 23దసిస్, ఆఁవ్ ఇనెన్యించి పెటిట్ , తుయిఅంచి
పెటిట్ తమ్ దె, చి ఈంజేఁవ్ పూరి †ఎకిక్ జవుల. దసిస్ జలె,
ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ కిచొచ్ దొనిన్ చినుల మెలె, అంక
తెదయ్ లొసొ తుయిమెన చినుల, చి తుయి అంకయ్ కెదిద్
పేమ కెర అసిస్స్ గే, ఇనెన్యింక కి తుయి తెదిద్ పేమ కెరసి
మెన చినుల.

24 “ఈంజ లోకుమ్ నే జెరుమ్న్ కెరె అగెగ్ తెంతొ అంచి
ఉపిప్ర్ చి తుచి ఎదివాట్ పేమక అంక ఒగగ్ర్ గవురుమ్
దా అసిస్స్. జలె, ఓ బ, తుయి అంక దిల సిసుస్ల్ కి
‡ఆఁవ్ తిలిస్ తె అంచి తెన్ తతుత్ , చి తుయి అంక దిలి
గవురుమ్ దెకుతు, మెన అంచి ఆస. 25పునిన్మ్ తిలొ ఓ
బ, ఈంజ లోకుమ్ చ తుక నేన తిలె కి, ఆఁవ్ తుక జాని,
చి కచితుమ్ తుయి అంక తెదయ్ లిసి ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్
జాన్ తి. 26 తుయి అంక పేమ కెరిల్ పేమ ఇనెన్యించి
పెటిట్ తవుస్ మెన, ఆఁవ్ ఇనెన్యించి పెటిట్ తంక మెన,
తుయి కీసొచొజాఅసిస్స్ గే, ఇనెన్యింక ఆఁవ్ దెకవ అసిస్,
దెకయ్ తెతయిందె”మెనదేముడు అబొబ్స్ కయేసుపారద్న
కెరల్న్.

18
యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ దెరిల్సి
(మతత్ 26:47-56; మారుక్ 14:43-50; లూకా

22:47-53)
1యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కేడవ, జోచ సిసుస్ల్ తెన్

బార్జా, కెదోనుమెంతిలోయఒతత్ల్ తొచిఒడుడ్ తె జీనగెచచ్,
సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్ తిలి తోటతె పెసిల. 2 పుండితి రిసొ
యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్ గెచుచ్క అలవాట్ చి రిసొ,
అపెప్ ఒతత్ గెచచ్ తవుల మెన, జోక విరోదుమ్ సుదల్ తె
దెర దెంక గెలొ యూదాక అజజ్ . 3 జో యూదా జలె,

* 17:11 17:11 నెంజిలె, ‘తుయి అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిల ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ క తుచి నావ్ చి సెకిక రకుక్’. † 17:11 17:11 నెంజిలె, ‘ఎకిక్ పేమయ్
అసుస్మ్ గే,ఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ పేమయ్తెన్తవుల’. ‡ 17:12 17:12 నెంజిలె, తుయిఅంచిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ తెన్
ఆఁవ్ బులెత్ తిలి పొది తుచి నావ్ తెన్ ఇనెన్క రకితె తిలయ్…. § 17:21 17:21 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఎకిక్ పేమచి కోడు. 11 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
* 17:22 17:22 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఎకిక్ పేమచి కోడు. 11 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 17:23 17:23 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఎకిక్ పేమచి కోడు. 11
నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. ‡ 17:24 17:24 నెంజిలె ‘ఆఁవ్ గెతిస్ తెజా, అంచి తెన్ తతుత్ ’.
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వెలెల్ల పూజరుల్ తె చి పరిసయుయ్ల్ తె గెచచ్, జోచ జమానుల్
సగుమ్ జిన్ క, సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ సగుమ్ జిన్ క కడ ఆన,
జేఁవ్, లాంతెరుల్ దివొవ్, అయ్ దల్ దెరన, యేసు తిలిస్ తె
ఉటట్ అయ్ ల.

4జోకజరుగ్ జంకతిలిసిఎతిక్యేసుజానెచి,జేఁవ్దెరస
ఒతత్ పాఁవ జెతికయ్, జో పురెతొ జా, “కకక్ చజితసు?”
మెన జోవయింక పుసిలన్. 5 జేఁవ్ జోక, “నజరేతు
గఁవివ్చొయేసుక చజితసుమ్”మెనజబాబ్దిల,చియేసు
జోవయింక “అఁవివ్ జో!” మెలన్. జోవయించి అతిత్
జోవయింక దెర దెంక ఒపప్నొల్ యూదా జోవయింతెన్ ఒతత్
టీఁవ అసెస్. 6జలె, “ఆఁవివ్ జో”మెనయేసు సంగితికయ్,
జోక దెరుక మెన అయ్ ల జనాబ్ పడొత్ గుంచ బుఁయెయ్ సేడ
గెల.

7 పడొత్ , “కకక్ చజితసు?” మెన యేసు జోవయింక
అనెన్క్ సుటుట్ పుసిలన్, చి “నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుక”
మెన అనెన్క్ సుటుట్ సంగిల. 8 సంగిలె, యేసు జోవయింక
“ ‘ఆఁవివ్ జో’ మెన తుమ్ క సంగిలయ్, గెద. అంకయ్
చజితసు జలె,అంకయ్దెర, గనిఅంచితెన్తిలసకపోన”
మెన జబాబ్ దిలన్. 9 చి యేసు అగెగ్ సంగ తిలి ఏక్ కోడు
ఇనెన్యితెన్ *ఏక్ రగుమ్ క నెరవెరుస్ప జలి.
“తుయి అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలసతె కో నాసెనుమ్ జతి

నాయ్”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క తెదొడి సంగ తిలి కోడు.

10 జలె, సీమోను పేతురుక ఏక్ కండా తిలి. జో
పేతురుజా కండాకడన,ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొగొతిమానుస్
ఎకిక్లొక కుంద, జోచి ఉజిల్ కంగొడ్ సింద గెలన్. జో
గొతిమానుస్చి నావ్ ‘మలుక్’. 11 పేతురు దసిస్ కెరికయ్,
“కండా తిఁయ దేస్! దేముడు అబొబ్ అంక తియారిల్ కామ్
దుకుమ్ సెమల్ జతిసి జలెకి, ఆఁవ్ జా కామ్ కెరుకయ్,జా
దుకుమ్,జాసెమఓరుస్ప జంకయ్”మెనపేతురుకయేసు
సంగిలన్.

12 జలె, జేఁవ్ జమానుల్ , జోవయించొ అదికారి చి
దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్యేసుక దెర, బంద
గెల. 13తొలితొ †‘అనాన్’ మెలొసొతె కడ నిల. జో కొనొస్
మెలె, కయప మెలొ జా వెరిస్చొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ
మామొసి. ‡ 14 ‘అమ్ చ యూదుల్ నసుట్ మ్ నే జతి రిసొ
ఎకిక్లొమొరెల్ చెంగిలి’మెనయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ క,
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి §అగెగ్ సంగ తిలొ. ఈంజొ కయప జో
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి.

జోచొ సిసుస్డు నెంజి మెన పేతురు సంగిలిసి
(మతత్ 26:69-70; మారుక్ 14:66-68; లూకా

22:55-57)
15యేసుక జేఁవ్ మానుస్ల్ దెర ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె

కడ నెతె తిలి పొది, సీమోను పేతురు, అనెన్కొల్ సిసుస్డు,
దొగుల, జేఁవ్ దెరల్సచి పటిట్ గెల. ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జో
అనెన్కొల్ సిసుస్డుక జానె, చి జో సిసుస్డు కి యేసు తెన్
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి గెరి తెడి పెసిలన్. 16 గని, పేతురు
గుముమ్మ్పాసి, బయిలె టీఁవ జా తిలొ. జలె, ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి జానొల్ జో అనెన్క్ సిసుస్డు అనెన్ బార్ జా, గుముమ్మె
రకితి తేర్ బోదగొతిత్ సుదొక సంగ, పేతురుక తెడి కడ ఆనల్న్.
17 జా తేర్ బోద గొతిత్ సుదొ పేతురుక దెక, “తుయి కి జో
మానుస్చొ సిసుస్డు, కిచొచ్గె” మెలన్, గని “నెంజి” మెన
పేతురు సంగిలన్.

18జలె, ‘చలిల్’మెన, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచ గొతిత్ సుదల్
దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్సుదల్తెన్మెసిబొగుల్ చి
ఆగి లావ తపితె తిల. పేతురు కి, తపుక మెన గెచచ్, ఒతత్
జోవయింతెన్ అసెస్.

ఎతిక్క వెలొల్ పూజరియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 26:59-66; మారుక్ 14:55-64; లూకా

22:66-71)
19మదెనె ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి యేసుక పరిచచ్ కెరల్న్.

జోచ సిసుస్ల్ చి రిసొ, జోచి బోదనచి రిసొ పరిచచ్ కెరల్న్.
20యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “అంచి బోదన,
జలె, ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి ఎదారుద్ మ్
సంగ అసిస్. అమ్ చ యూదుల్ చ సబ గెరలె బోదన
కెరె తిలయ్, చి దూరి పాసి తెంతొ ఎతిక్జిన్ యూదుల్
బెర జెతికయ్ అమ్ చి దేముడుచి గుడితె కి బోదన కెరె
తిలయ్. ఆఁవ్ కెఁయయ్ కి, కిచొచ్ కి లుంకచోరు సంగి నాయ్.
21జాకయ్, కిచొచ్కఅంకయ్పుసుక? కిచొచ్ కిచొచ్సంగఅసిస్
గే, అంక సూనల్సకయ్పుస”మెనయేసు జబాబ్ దిలన్.

22 యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పాసి టీఁవ తిలొ
సయ్ నుయ్మ్ సుదొ ఎకిక్లొ యేసుక పెట, “ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిక తుయి దసిస్ జబాబ్ దెంక బెదెదె గే? పోని!” మెన
గోల కెరల్న్. 23యేసుజోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “ఆఁవ్
సంగిలిసితపుప్తిలెగిన, రుజుజ్ దెకవసాచిసంగ, గని,ఆఁవ్
సంగిలిసి సతిత్మ్ జతయ్. జాక, కిచొచ్క అంక పెటుక?”
మెన సంగిలన్.

24 *తెదొడి అనాన్, యేసుక బందున్ తెన్ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి జలొ కయపతె తెదయ్ లన్.

* 18:9 18:9 17:12చి కోడు దెక. అనెన్ కిచొచ్ రగుమ్ క నాసెనుమ్ జతి నాయ్మెలె, జేఁవ్మొరె ఎదకయేసుక నిదానుమ్తాఁ గెల. † 18:13 18:13
‘అనాన్’ అగెగ్ ఎతిక్ వెలొల్ పూజరి జా తిలొ. ‡ 18:13 18:13 13-14ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె ఏక్ పుసత్కుమ్ తె 13 నంబర్ చి కోడు కేడిల్ బేగి
24 నంబర్ చి కోడు గల అసిత్; 14 నంబర్ చి కోడుచి కంట అగెగ్. § 18:14 18:14 11:50చి కోడు దెక. * 18:24 18:24 13 నంబర్ చి కోడుచి ఎటొట్ చి
కోడుక దెక.
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యేసుచొ సిసుస్డు నెంజి మెన పేతురు అనెన్ సంగిలిసి
(మతత్ 26:71-75; మారుక్ 14:69-72; లూకా

22:58-62)
25 సీమోను పేతురు ఒతత్ ఆగి తపితె అసెస్, జలె, ఒతత్

తిలమానుస్ల్ జోక “తుయి కి యేసుచొ సిసుస్డు, నెంజిస్
గే?” మెంతికయ్, జో “ఆఁవ్ నెంజి” మెలన్. 26 గని
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ గొతిమానుస్చి కండొ పేతురు అగెగ్
సింద తిలొ. జలె,జోమానుస్చొసొంతమానుస్ ఎకిక్లొఒతత్
తిలొ. జో, జలె, పేతురుక “అపెప్ తూయి జోవయింతెన్
తోటతె తిలది. తుక దెకిలయ్, గెద?” మెలన్. 27 గని,
“నాయ్, జో మానుస్క నేని!” మెన పేతురు సంగిలన్, చి
జో సంగిల్ బేగి కుకుడొ వాఁసిలన్.

రోమఅదికారియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 27:1-2,11-31; మారుక్ 15:1-20; లూకా

23:1-25)
28 తెదొడి, యేసుక కయప మెలొ జో ఎతిక్క వెలొల్

పూజరి పుస కెర కేడయ్ తికయ్, జా రోమ దేసిమ్ తెంతొచొ
అదికారిచిమేడతెజోక వెలెల్లమానుస్ల్ కడ నిల. గని,జోక
కడ నిలస జామేడ తెడి పెసితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్
యూదుల్ జవుల, చి పసాక్ మెలి జోవయించి పండుగు
తిలి, చి ‘యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ చ గెరలె పెసిలె గార్
జమ్ దె, చిగార్ జలె పండుగ్ అనిన్మ్ కంక గారు. పండుగు
పిటెట్దె’మెంతతి.

29 జాకయ్, పిలాతు మెలొ జో అదికారి బార్ జా,
జోవయింతెన్ జా కెర “కిచొచ్ నేరిమ్ కెరొల్ మెన ఈంజొ
మానుస్చి రిసొతుమ్సంగితసు?” మెనయూదుల్ చ జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ క పుసిలన్. 30 జేఁవ్ జోక “ఈంజొ నేరిమ్
కెరొ నాయ్ జలె, ఇనెన్క తుచితె సొరప్ కెరుక మెన కడ
ఆన్ తమ్ గే? నాయ్”మెన జబాబ్ దిల.

31 దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు జోవయింక, “తుమ్
ఇనెన్క కడన, తుమి, దేముడు మోసే తెన్ దిలి తుమ్ చ
సొంత ఆగన్ల్ రితి ఇనెన్క తీరుప్ కెర!” మెలన్. దసిస్
మెంతికయ్జేఁవ్జోక “ఆమ్కెరి రితిపతల్గలమారిసిచచ్
కెరుక జలె, ‘నాయిమ్ నాయ్’ మెన, తుమ్ రోమియులు
ఒపుప్స్ నాయ్” మెన జబాబ్ దిల. 32 జేఁవ్ దసిస్ జబాబ్
దిలి తెంతొ ‘†సిలువతెమొర గెచిచ్ందె’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్,
జో మొరిసి కిచొచ్ రగుమ్ జరుగ్ జతిస్ చి రిసొ యేసు అగెగ్
సంగ తిలి కోడు నెరవెరుస్ప జలి.

33 పడొత్ పిలాతు, మేడచి తెడి అనెన్ పెస, యేసుక
బుకారల్న్. యేసుచి రిసొచ కొడొ సూన తిలొ, చి “తుయి
యూదుల్ చొ రానొ గే?” మెన జోక పుసిలన్. 34 ఇసి పుస
పరిచచ్ కెరికయ్, యేసు జోక, “తుయి అజజ్ కెర అంక దసిస్
సంగితసిగే? నాయ్మెలె,కోజలెకు వేరమానుస్తుక ‡దసిస్
మెన అంచి రిసొ సంగ అసిత్ గే?” మెన పుసిలన్. 35జాచి
రిసొ, పిలాతుజోక “ఆఁవ్యూదుడు గే,చి దసిస్మెనిందె?
నెంజి, తుచ సొంత యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, వెలెల్ల
పూజరుల్ , తుక అంచితె సొరప్ కెర అసిత్. కిచొచ్ కెర అసిస్స్,
చి తుక దసిస్ కెరతి?” మెన పిలాతు పుసిలన్.

36 యేసు, జలె, కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “అంచి
రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి నెంజె. అంచి రాజిమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి జతి జలె, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి అతిత్
ఆఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి అంచ గొతిత్ సుదల్ యుదుద్ మ్ కెర.
గని అంచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి నెంజె” మెన జబాబ్
దిలన్.

37యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు జోక “దసిస్ జలె,
‘రానొ’ మెన తుయి నిజుమ్ సంగితసి గే?” మెన అనెన్
పరిచచ్ కెరల్న్, చి యేసు జోక, “ ‘రానొ’ మెన తుయి అంక
సంగితసి. ఆఁవ్ కిచొచ్క జెరిమ్లయ్, కిచొచ్కఈంజలోకుమ్ తె
అయ్ లయ్ మెలె, సతిత్మ్ దెకవుక, సతిత్మ్ చి రిసొ సాచి
సంగుక అయ్ లయ్. జయియ్ అంచి కామ్. కో సతిత్మ్ తె
బెదితస జవుల గే, అంక నంపజవుల” మెన సంగిలన్.
38యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు మెలొ జో అదికారి,
“కేతె, సతిత్మ్?” మెన సంగిలొ.
పిలాతు దసిస్ సంగ కెర, మేడ తెంతొ బార్ జా,

యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ తిలిస్ తె అనెన్ గెచచ్, “ఈంజొ
కిచొచ్ నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్. 39తుమ్ చి §పసాక్
పండుగ్ కమాతుమ్, జేల్ తె తిలొ కేన్ జవుస్ జేలి జలొసొక
తుమ్ చి రిసొఆఁవ్ విడద్ల్ కెరుక అంక అలవాట్. జలె, కకక్
ఆఁవ్ ముల దెంక? తుమ్ చ యూదుల్ చొ ఈంజొ రానొక
ముల దెంక?” మెన పిలాతు పుసిలన్. 40 గని జేఁవ్ కీసి
జలమెలె, “ఈంజొమానుస్కపోని! బరబబ్కములు!” మెన
ఒరస్ దిల. బరబబ్, జలె,మానుస్కమొరయ్ తెసొ.

19
యేసుక సిలువ గలిత్ రిసొ సిచచ్ కెరిల్సి

1 జలె, పిలాతు తెదొడి కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె, *‘పెటెల్ సాలు
కిచొచ్గె’మెనఉచర, కొరడ్ల్ తెన్ పెటయిలన్.

† 18:32 18:32 12:32, 33క దెక. ‘సిలువ’ కీసితయెదెమెలె, ఏక్టీఁవ్ తిచిఏక్అడుడ్ మ్జతిదొనిన్ డేడివొ రితడండల్బెదవుల. జాసిచచ్ జతొమానుస్కజా
సిలువతెఎంగడ్వ కెర,జోవయించఅతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ,అతొత్చటొట్ తెమేకుల్ పెట, నెంజిలెవాలివొతెన్బందదా, సిలువ బుఁయెయ్టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ములుల.
జోసిచచ్ జతొసొదసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్దేసిమ్ చిఅలవాట్తెన్ చి సిచచ్,జా. ‡ 18:34 18:34యూదుల్ చొరానొమెనంతయ్మెనయేసుచి రిసొ
పిలాతుక సంగిలె, అంచి రోమ్ దేసిమ్ చి అదికారుమ్యేసు పిటట్వుక ఉచరయ్మెన పిలాతు కోపుమ్జామొరి సిచచ్ దెయెదెమెనయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్

కుట కెర తిల. లూకా 23:2. § 18:39 18:39పూరుగ్ మ్ పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితా గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు

విడద్ల్ కెరిల్సి ఏద కెరి రిసొయూదుల్ ఈంజ పసాక్ పండుగు కెరుల. ఈంజయివెరిస్యేసు పాపల్ తెంతొ విడద్ల్ కెరొసొ జయెదెమెన నేన్ తి. * 19:1 19:1
లూకా 23:16, 22క దెక. † 19:2 19:2మతత్యి 27:27,మారుక్ 15:16.
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2ఒతత్ తెంతొ, సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ సగుమ్ జిన్,యేసుక
†మేడచి తెడి కడ నా కెర, ఆరి కొంకడిత్ రితి ‘రానొ’ మెన
కంటకంపల్ తెన్ ఏక్ కిరీటుమ్ గంచ, జోచి బోడితె గల,
‡ఊద రంగుచొ పాలుమ్ జోక గల దా తెయార్ కెర, 3పాసి
జాజొకర, “యూదుల్ చొరానొ, తుక జెయియ్!” మెనమొకెమ్
పెటల్.

4తెదొడి,యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ తిలిస్ తె పిలాతు
అనెన్బార్జా,జోవయింక “ఓదె,జోకిచొచ్నేరిమ్నేకెరిల్ రితి
అంకడీసత్య్,చిజయిగురుక,తుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తిరితి,
తుమ్ తిలిస్ తె ఆఁవ్ జోక బార్ కెరసి” మెన సంగితికయ్,
5 కంట కంపల్ చి కిరీటుమ్ జోచి బోడి తతె, ఎరన పాలుమ్
జో గలన తతె, యేసుక బార్ కెరల్, చి “ఈందె జోమానుస్!”
మెన, పిలాతు దెకయ్ లన్.

6 యేసుక దెకిల్ బేగి, వెలెల్ల పూజరుల్ చి దేముడుచి
గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ కీసి జల మెలె, “జోక సిలువతె
గలమొరి సిచచ్ కెరు! సిలువతె గలు!” మెన ఒరిస్ల. జేఁవ్
దసిస్ జతికయ్, “తుమి కడన సిలువతె గల! ఈంజొ కిచొచ్
నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్. జా పూచి నెసి!” మెన
పిలాతు సంగిలన్.

7యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిల
మెలె, “అమ్ క దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ అసెస్.
జా ఆగన్ కీసిచి మెలె, అమ్ చొ దేముడు తెన్ కో జలెకు
సమమ్ందుమ్ సంగనెల్, ‘వెలిల్ పాపుమ్ కెర అసెస్’ మెన, జో
మానుస్మొరి సిచచ్ జంక అసెస్. ఈంజొ, జలె, ‘దేముడుచొ
పుతుత్ సి ఆఁవ్’మెనన, జయియ్పాపుమ్ కెర అసెస్, చిమొరి
సిచచ్ జో జంక అసెస్!” మెన వెలెల్లమానుస్ల్ సంగిల.

పిలాతుయేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి
8 పిలాతు, జలె, జేఁవ్ కొడొ సూన, బలే §బియఁ గెచచ్,

యేసుక అనెన్ కడన, 9జా మేడచి తెడి అనెన్ పెస, జోక,
“తుయికేనెతెంతొఅయ్ లది?” మెనపుసిలన్. గనియేసు
తుకెల్ తా జబాబ్ దెయె నాయ్. 10తుకెల్ తతికయ్, పిలాతు
జోక, “తుయి కిచొచ్క అంచి తెన్ లటట్బిస్ నాయ్? తుక
విడద్ల్ కెరుక జవుస్,నెంజిలెమొరిసిచచ్దాసిలువతెగలుక
జవుస్, అంక అదికారుమ్ అసెస్ మెన తుయి నేనిస్ గే?”
మెన సంగిలన్. 11జో దసిస్ సంగితికయ్,యేసు జోక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్మెలె, “జాఅదికారుమ్, జలె, దేముడు తుక
దెతొనాయ్,జలె,అంచిఉపిప్రితుక కిచొచ్అదికారుమ్తతిత్
నాయ్. గని, తుయిఇనెన్ ఏలుప కెరుక నాయిమ్. జాకయ్,

తూయిఅపెప్ కెరిస్ చిపాపుమ్తొకిక్. తుచిఅతిత్ అంకసొరప్
కెరల్సచి పాపుమ్ఒగగ్రి!” మెన పిలాతుకయేసు సంగిలన్.

యూదుల్ చ అతిత్ పిలాతుయేసుక సొరప్ కెరిల్సి
12 తెదొడి, యేసుక విడద్ల్ కెరుక మెన పిలాతు ఇసుట్ మ్

జా, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తిలిస్ తె అనెన్ బార్
జా, జోవయింక సంగిలన్, గని జేఁవ్ పిలాతుక కిచొచ్ మెన
బియడల్ మెలె, “ఎకిక్లొ ‘రానొ’ మెననెల్, జో తుచొ అదికారి
జలొ రోమ్ దేసిమ్ చొ * సర్ రానొక యుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి
జయెదె, చి దసొ మానుస్క తుయి విడద్ల్ కెరెల్, ‘ సర్ క
విరోదుమ్ జలొ’ మెన తుచి రిసొ కి నేరిమ్ వయడుక
జయెదె”మెన పిలాతుక బియడల్.

13 జేఁవ్ కొడొ సంగ పిలాతుక దసిస్ బియడిత్కయ్, ఒతత్
జేఁవ్ తిలిస్ తె పిలాతు యేసుక అనెన్ బార్ కెరవ, మేడచి
పురెచి సదె తిలి తీరుప్ కెరి టాన్ తె వెసిలన్. సదుద్ ర్ క
‘గబబ్తా’ మెన యూదుల్ చి ఎబీ బాస తెన్ సంగుల.
14 ఈంజ కెఁయ జరుగ్ జలి మెలె, యూదుల్ చి పసాక్
పండుగ్ కచి సెలవ్ కడనిల్ తెయార్ కెరిల్ అగెగ్ దీసి, పాసి
పాసి మెదెద్నె. పిలాతు, జలె, యేసుక అనెన్ దెకవ,
“అలెల్, తుమ్ చొ రానొ, ఈంజొ!” మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ క సంగిలన్. 15 జేఁవ్, “జోక అమ్ చొ రానొ
మెంతసి గె? జో గెసుస్! మొరుస్! సిలువతె గలు!” మెన
ఒరిస్ల. జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, పిలాతు జోవయింక అనెన్,
“తుమ్ చొ రానొక ఆఁవ్ సిలువతె గల మారుక గే?” మెన
జోవయింక కొంకడల్న్. చి వెలెల్ల పూజరుల్ కిచొచ్ మెల మెలె,
“ఎకిక్ సర్ అమ్ క రానొ. అనెన్ కో నాయ్!” మెన సంగిల.
16 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసుక సిలువతె గల మొరి
సిచచ్ కెరి సెలవ్ దా, జోక జోవయించి అతిత్ పిలాతు సొరప్
కెర దిలన్. తెదొడి జమానుల్ యేసుక దెర నిల.

యేసుక సిలువతె గలమారిల్సి
(మతత్ 27:32-44; మారుక్ 15:21-32; లూకా

23:26-43)
17తెదొడి, సిలువతె గలమారుక మెన, యేసుక దెరల్, చి

జోక గలిత్ సిలువ జొయియ్ వయన బార్ జా, ‘గొలొగ్ తా’ మెలి
మెటట్య్ ఉటట్ గెల. ఎబీ బాస తెన్ జా నావ్ చి అరుద్ మ్
కిచొచ్ మెలె, ‘గిడిగ్ పోలికచి టాన్’. 18 ఒతత్, జా †సిలువతె
జోక గల,జోచి ‡అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట, సిలువతె టీఁవడ
రోవిల. యేసుచి సిలువ నెడిమి రోవ, జోచి డెబి పకక్

‡ 19:2 19:2 ఎరన చి నీలిమ్ రంగు బెదయ్ లె, ఊద రంగు జయెదె. సార్ రంగు, § 19:8 19:8 పిలాతుచొ అదికారి జలొ రోమ్ దేసిమ్ చొ సర్ రానొ,
జలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక సమమ్ందుమ్ సంగితయ్ కి, చి ‘జేఁక అమ్ చి రోమ్ చి అదికారుమ్ చి ఉపిప్రి అనెన్ విరోదుమ్ దెకవుల’ మెన, ‘అంక కి జా
విరోదుమ్ దెకవుల’ మెన జో పిలాతు బియఁ తయెదె. * 19:12 19:12 ‘ సర్’ నెంజిలె ‘వెలొల్ రానొ’ మెనుల. ‘సీజరు’ మెలె, ఇంగిల్స్ తెన్ బెదితి కోడు,
‘ సర్’ మెలె, గీకు బాస తెన్ బెదితి కోడు, ‘వెలొల్ రానొ’ మెలె, తెలుగు తెన్ బెదితి కోడు. † 19:18 19:18 ‘సిలువ’ కీసి తయెదె మెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్
అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డేడివొ రిత డండల్ బెదవుల. జాసిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర,జోవయించ అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట,
నెంజిలెవాలివొ తెన్ బంద, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ ములుల. జోసిచచ్ జతొసొదసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. ‡ 19:18 19:18యోహాను 20:20,
25. లూకా 24:39.
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ఎకిక్లొక, ఉజెతొ పకక్ అనెన్కొల్ క, దొగుల చోరుల్ క కి దస
ఎకెక్క్ సిలువల్ తె గల, దసిస్ టీఁవడల్.

19 ‘యేసుచి సిలువచి బోడి గల’ మెన పిలాతు
ఏక్ దారిచ్గండతె రెగడ్యిలన్. కిచొచ్ రెగడ్యిలన్ మెలె,
“నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు, ఈంజొ యూదుల్ చొ రానొ
జయెదె” మెన రెగడ్యిలన్. 20 యేసుక సిలువతె గలిలి
టాన్, జలె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి పాసిచి రిసొ,
యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా వాట్ గెచుచ్క జెంక జతె తిల,
చి జా దారిచ్గండతె కొడొ సదు కెరల్. తినిన్ బాసల్ తెన్
కి పిలాతు జా దారిచ్గండతె రెగడ్వ తిలొ, జోవయించి
సొంత ఎబీ బాస తెన్ కి, రోమ దేసిమ్ చి లాటిన్ బాస
తెన్ కి, పడొత్ ఒగగ్ర్ బియాయ్రి కెరి గీకు దేసిమ్ చి గీకు
బాస తెన్ కి, రెగడ్వ తిలన్. దసిస్ తిలె, కో అయ్ లె కి
అరుద్ మ్ కెరనుల, గెద, 21 చి ‘జా దారిచ్గండ దెకితస
అమ్ కఆఁసుల’మెనయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ కలాజు,
కోపుమ్, చి రిసొ, జోవయించ వెలెల్ల పూజరుల్ పిలాతుతె
గెచచ్, “ ‘యూదుల్ చొరానొజయెదె’మెనరెగుడుక కిచొచ్క?
జా పోని, గని ‘యూదుల్ చొ రానొ ఆఁవ్ మెన ఈంజొ
మానుస్ సంగనొల్ ’ మెన రెగుడు!” మెన పిలాతుక సంగిల.
22 గని పిలాతు, “ఆఁవ్ రెగడ్యిలిసి ఆఁవ్ రెగడ్వ అసిస్. దసిస్
తవుసు”మెన,మారుస్ప కెరె నాయ్.

యేసుచపాలల్ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ వంటనిల్సి
23 సయ్ నుయ్మ్ సుదల్, జలె, యేసుక సిలువతె గల

టీఁవడిల్ పడొత్ , జోచ పాలల్ క చెతత్ర్ వాటల్ కెర, వంటనల్.
జోచి దిగిల్ సొకక్ కి తిలి, గని కుటు నెంతె వీంనొల్ పాలుమ్
జా, చి దసేస్ వంటనుక నెంజిలి. 24జాక, “జా పాలుమ్
చిరుకపోని. చీటి గలుమ, చి కకక్ సేడెదె గే, దెకుమ”మెన
చీటి గలిల. కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ జలిమెలె, దేముడుపూరుగ్ మ్
రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జలి.
“అంచ పాలల్ వంటనుల, చి అంచొ ఏక్ పాలుమ్ క చీటి

గలుల”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

25 సయ్ నుయ్మ్ సుదల్, జలె, యేసుచ పాలల్ క ఆస
జా దసిస్ కెరల్, గని యేసుచి అయయ్సి, పడొత్ కోల్ ప మెలొ
ఎకిక్లొచి తేరిస్ మరియ, యేసుచి అయయ్స్ చి అపప్సి
జయెదె,యేసుకపెదద్యసిజయెదె,పడొత్ మగద్లపటున్మ్ చి
మరియ కి, జేఁవ్ తేర్ బోదల్యేసుచి సిలువచి పాసి టీఁవఁ
అసిత్.

26 జలె, యేసు అయయ్స్ క దెకిలన్, చి జో ఒగగ్ర్ పేమ
కెరొల్ సిసుస్డు కి ఒతత్ టీఁవ అసెస్ మెన దెకిలన్, చి జో
సిసుస్డుక దెకవ అయయ్స్ క “ఓదె, తుచొ పుతుత్ ది!” మెన

సంగ, 27 అయయ్స్ క దెకవ, జో సిసుస్డుక “ఈందె, తుచి
అయయ్ది!” మెన సంగిలన్. జాక జయి గడియ తెంతొ
జో సిసుస్డు దెకిత్ తంక మెన, సొరప్ కెర దిలొ, చి జయి
గడియ తెంతొ జో సిసుస్డు జాక గెరి కడన, ‘అయయ్’ మెన
జాకపోసిలొ.

యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56; మారుక్ 15:33-41; లూకా

23:44-49)
28 తెదొడి ‘అంచి కామ్ ఎతిక్ కేడ గెలి’ మెన యేసు

జానన, “అంక తాన్ కెరయ్” మెన సంగిలన్. ఇనెన్తెన్ కి,
దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లికోడు నెరవెరుస్ప జలి. 29జలె,
ఒతత్ ఏక్ తపెప్లయ్ అమ్ డి దాచ రసుస్మ్ తిలి, చి ఏక్
బూంజు రితిసిజా రసుస్మ్ తెబుడడ్వ కెర, ఏక్ రివవ్తె దెరవ
కెర, యేసు చుపిరి రితి ఒతత్చ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ చంపొ
కెరల్. 30జలె, యేసు జా రసుస్మ్ చుప కెర, “§అంచి కామ్
పూరి జలి” మెన సంగ, బోడి వంపొ కెర, జోచి పానుమ్
దేముడు అబొబ్స్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దా,మొర గెలన్.

31 జా దీసి తెయార్ జతి దీసి. అనెన్క్ దీసి, సెలవ్
కడనిల్ దీసి, ‘మొర పీనుమ్ లు సిలువల్ తె తా గెలె గారు’
మెన, ‘బేగిమొరి చి అగెగ్య్ ఉతవ వెంట గెలుక జయెదె’
మెన, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ పిలాతుతె గెచచ్ కెర,
“సిలువల్ తె గలిలసచ చటొట్ బగయ్ తు, చి పీనుమ్ ల్ క
ఉతవ దా బేగి వెంట గెలుత్ ” మెన సెలవ్ నఙిల, చి పిలాతు
సెలవ్ దిలన్.

32 జాకయ్, సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ గెచచ్ కెర, తొలితొ
ఎకిక్లొచ పడొత్ అనెన్కొల్చ,యేసు తెన్ బెద సిలువల్ తె గలిల
దొగుల చోరుల్ చ చటొట్ బగవ గెల. 33 గని,యేసుతె అయ్ లె,
‘నాయ్, అగెగ్యి మొర గెచచ్ అసెస్’ మెన దెక, జోక చటొట్
బగయితి నాయ్. 34 గని, జోవయింతె ఎకిక్లొ యేసుక
ఈంటెతెన్పకక్య్బూసిలన్. బూసిల్బేగి,లొఁయికిపాని
కి సూఁయి జలి.

35 తుమ్ ఈంజ సదు కెరస కి సూన్ తస కి, తుమ్ క
‘జేఁవ్ కి పూరి నంపజతు’ మెనయ్ జా ఎతిక్ *దెకిలొసొ
జోచి సాచి సంగ అసెస్. జో సంగిలి సాచి సతిత్మ్, చి
‘సతిత్మ్’ మెన జో కచితుమ్ జానె. 36ఈంజ కిచొచ్క ఇసి
జరుగ్ జలిమెలె, ఇనెన్తెన్ దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లికోడు
నెరవెరుస్ప జలి.
“జోఅరిప్తుమ్ జలొసొతె కేన్ ఆడు కి బగయితినాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు, చి
37 “జేఁవ్ బూసిలొసొక జేఁవ్ దెక ఉచరుల”
మెన అనెన్క్ కోడు అసెస్.

§ 19:30 19:30 జో ఈంజ లోకుమ్ తె బుల బుల దేముడు అబొబ్స్ చి పేమ అదికారుమ్ దెకయ్ లిస్ చి కామ్ ఇనెన్తెన్ కేడిల్, గని అనెన్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ చి
జోవయించికామ్ ఇనెన్తెన్ కేడిల్ మెలె,జోపాపల్ గెచచ్య్ తి దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలిసి, పసాక్ పండుగ్ చొమెండపిలల్ జలిసి. * 19:35 19:35 ‘జాఎతిక్
దెకిలొసొ’మెన ఏక్ వేల ఈంజ పుసుత్ కుమ్ రెగిడొల్ యోహాను సొంతచి రిసొ సంగితయ్.
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యేసుచి పీనుమ్మెనుస్న్ తె ఎంగడ్వ దిలిసి
38యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ,అరిమతయ్

మెలి గఁవివ్చొ యోసేపు మెలొసొ, జో, జలె, యేసుచ
సిసుస్డు, గని అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క బియఁ కెర,
ఎదారుద్ మ్ ఒపప్నె నాయ్. లుంకచోరు యేసుక సిసుస్డ్
రితొ జా అసెస్. జో, జలె, అపెప్ పురె జా పిలాతుతె గెచచ్
కెర, “యేసుచి పీనుమ్ కావలె. దెర గెచుచ్మ్ దే” మెన
సంగితికయ్, పిలాతు సెలవ్ దిలొ, చి పీనుమ్ దెర గెచుచ్క
మెన, సిలువ తిలిస్ తె అయ్ లొ. 39 అనెన్కొల్ కి అయ్ లొ.
కొనొస్ మెలె, నీకొదేమొ మెలొ పరిసయుయ్డు. యేసుచి
బోదన సూనుక మెన, ఒగగ్ర్ అగెగ్య్ రాతి, లుంకచోరు
యేసుతె జా తిలొసొజొయియ్. జో, జలె, అపెప్ ఒగగ్ర్ విలువ
తిలివాసెనసామన్దెరనఅయ్ లొ. జావాసెనసామన్ కెదిద్
జాడుచి మెలె,పాసిపాసియాబయ్ కేజిల్ చిజాడు.

40జేఁవ్ దొగుల, జలె,యూదుల్ కెరి అలవాట్ కెర, వెలొల్
గండల్ విలువ బటట్ తెన్ జా వాసెన సామన్ బెదవ బెదవ,
పీనుమ్ క గుడియవ బందిల. పీనుమ్ క దసిస్ తెయార్ కెర
మెసెన్ వయ నిల.

41 యేసుక సిలువతె గలిలి టాన్ చి పాసి, జలె, ఏక్
తోట అసెస్. జా తోటతె సాపయ్ డొలిమ్ కెరిల్ గది తిలి రితి
నొవి మెసుస్న్ అసెస్. కకక్ నే రోవిలిసి. 42 సెలవ్ కడనిల్
దీసిక చి పండుగు దీసిక జా దీసి తెయార్ జతి దీసి రిసొ
‘దూరి వయుక గారు’ మెనయూదుల్ సంగులచి రిసొ, జా
మెసుస్న్ పాసి తతికయ్, యేసుచి పీనుమ్ ఒతత్య్ తెడి
ఎంగడ్వ దిల.

20
మెసుస్న్ డంపితి పతుత్ రు ఒసుస్ల్ జా తిలిసి
(మతత్ 28:1-10;మారుక్ 16:1-8; లూకా 24:1-12)

1యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ మార తిరత్ క, *అయ్ తర్
దీసి పెందలె, మగద్ల పటున్మ్ చి మరియ మెసెన్ అయ్ లి.
అయ్ లె, కిచొచ్ దెకిలి మెలె, సాపయ్ డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ క
డంక తిలొపతుత్ రు కీసి గే ఒసుస్ల్జాఅసెస్. 2ఇసిజాఅసెస్
మెన దెక, బమమ్జా, సీమోను పేతురు చియేసు ఒగగ్ర్ పేమ
కెరొల్ జో అనెన్కొల్ సిసుస్డు దొగుల ఎకిక్తె తిలిస్ తె మరియ
నిగ గెచచ్, “యేసు పబుచొ పీనుమ్ మెసుస్న్ తెంతొ ఉకల్న
అసిత్, చి జోక కేనె అనెన్ ముల దా అసిత్ గే నేనుమ్” మెన
జోవయింక సంగిలి.
యేసు జీవ్జా ఉటిల్స్ చి రుజుజ్ అయ్ లిసి

3 జా మరియ దసిస్ సంగితికయ్, పేతురు, జో అనెన్కొల్
సిసుస్డు మెసెన్ గెచుచ్క మెనబార్ జల. 4జేఁవ్ దొగుల నిగ
గెలె, జో అనెన్కొల్ సిసుస్డు బేగి నిగ, పేతురుచి కంట తొలితొ
మెసెన్ పాఁవిలన్. 5ఈంజొ తొలితొ పాఁవ, వంపొ జా తెడి

ఒయర దెకిలె, రితయ్ బటట్ గండల్ ఒతత్ సేడ అసిత్ మెన
దెకిలన్, గని తెడి పెసె నాయ్.

6 తెదొడి, జోవయించి పడొత్ సీమోను పేతురు నిగ జా
పాఁవిలన్,చిమెసుస్న్ తెడిక పెసిలన్. రితయ్బటట్ గండల్
ఒతత్ సేడ అసెస్. 7చి జేఁవ్ గండల్ క ఇదిల్ దూరిక,యేసుచి
బోడి బంద తిలి బటట్ గండ, గుడియయ్ జలి రితి జా, అఙ
సేడ అసెస్. 8 తెదొడి, జో అనెన్కొల్ సిసుస్డు కి, మెలె, మెసెన్
తొలితొ పాఁవిలొసొ, మెసుస్న్ తెడి పెస దెక, యేసుక ‘జీవ్
జాఉటట్ అసెస్’మెన, నంపజలన్.

9యేసుక “మొరజీవ్జాఉటుట్ క అసెస్”
మెన అగెగ్య్ తెంతొ దేముడు రెగడ్వ తిలిసి సిసుస్ల్ తెదొడి
ఉచార అరుద్ మ్ కెరనుక నేతయ్. 10జలె, దెక కెర,యేసుక
‘జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్’ మెన నంపజా, జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్
జోవయించ గెరలె ఉటట్ గెల.

మగద్ల పటున్మ్ చిమరియకయేసు డీసిలిసి
(మారుక్ 16:9-11)

11మదెనెమగద్ల పటున్మ్ చిమరియ, ఏడ ఏడమెసెన్చి
బయిలెటీఁవఅసెస్. తెదొడి, ఏడఏడ,మెసెన్చితెడిఒయరి
రిసొ వంపొ జలి. 12 ఒయరెల్, కిచొచ్ దెకిలి మెలె, చొకిక్ల
పాలల్ గలన తిల దొగుల దూతల్ యేసుచి పీనుమ్ అగెగ్
ఎంగడ్ తిలిస్ తె దెకిలి. యేసుచి బోడి అగెగ్ తిలిస్ తె ఎకిక్లొ,
చటొట్ అగెగ్ తిలిస్ తె ఎకిక్లొ వెస అసిత్. 13 ఈంజేఁవ్ జాక
“అమమ్, కిచొచ్క ఏడత్సి?” మెన సంగిల. చి జా జోవయింక
“అంచొ పబుక దెర గెచచ్ అసిత్, చి జోక కేనె అనెన్ ముల దా
అసిత్ గే నేని”మెన సంగిలి. 14దసిస్ మెన సంగ, కీసిగె పడొత్
పసిలి, చియేసు ఒతత్య్ టీఁవ తిలిసి దెకిలి. గని ‘జొయియ్’
మెన చినుక నెత గెలి.

15 యేసు జలె, జాక “అమమ్, కిచొచ్క ఏడత్సి? కకక్
చజితసి?” మెన సంగిలన్. జా, జోక ‘తోట రూకుల్
పోసొత్ సొ’ మెన ఉచర, జోక “బాబు, తూయి జలెకు జోక
ఉకుక్ల వేరతె నిలది జలె, జోక కేనె ముల దా అసిస్స్ గే,
అంక సంగు, చి ఆఁవ్ జోచి పీనుమ్ దెర గెచచ్ రోవిందె”
మెన సంగిలి. సంగితికయ్, 16 యేసు జాక “మరియ!”
మెన, ఎకిక్ జాచి నావ్ సంగిలన్. సంగిల్ బేగి జా, జోక
చిన పసుల, “రబోబ్నీ!” మెన సంగిలి. అరమయ్బాసతె
‘రబోబ్నీ’మెలె, ‘గురు’మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.

17 యేసు, జలె, జాక, “అంక చడు నాయ్. ఆఁవ్
అనెన్ దేముడు అబొబ్తె వెగ గెచుచ్క నేతయ్. గని, తుయి
కిచొచ్ కెరుక జయెదె మెలె, అంచ బావుడుల్ జల అంచ
సిసుస్ల్ తె గో, చి పరలోకుమ్ తిలొ తుమ్ చొ దేముడు
తుమ్ చొ అబొబ్ది జలొ అంచొ దేముడు అంచొ అబొబ్తె

* 20:1 20:1 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి



యోహాను 20:18 164 యోహాను 21:7

ఆఁవ్ ఉటట్ గెతసి మెనయేసుపబు సంగిలన్ మెన సంగు”
మెన,జాచి అతిత్ జోచ సిసుస్ల్ క కబుర్ తెదయ్ లన్.

18 జాకయ్, మగద్ల పటున్మ్ చి జా మరియ, యేసుచ
సిసుస్ల్ తె గెచచ్, “యేసుపబుక దెక అసిస్!” మెన సంగ,జో
సంగిలి కబుర్ ఎతిక్ జోవయింక సంగిలి.
యేసు జోచ సిసుస్ల్ క డీసిలిసి

19 జా దీసి సంజె, సతత్రెకక్ తొలిల్ దీసి, మెలె యేసు
జీవ్ జలి జా †అయ్ తర్ దీసి సంజె, సిసుస్ల్ ఎకిక్తె బెర
తిల. గనియూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ క బియఁ కెర, కెవిడ్వొ
డంపన లుంకిల్ రితి తిల. జేఁవ్ దసిస్ బిలి రితి జా ఒతత్
కెవిడ్వొడంపనతతికయ్,యేసుజాకెర,జోవయించినెడిమి
టీఁవ, “తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు!” మెన ఉంకయ్ లన్.
20దసిస్ఉంకవ కెర, ‘అఁవివ్’మెనదెకయ్ తిరిసొ,సిలువతె
గలిలి పొది మేకుల్ అతిత్తె పెటిల్స్ చి మచచ్ల్, పకక్య్
బూసిలిస్ చి మచచ్, జోవయింక దెకయ్ లన్, చి జేఁవ్,
‘యేసుపబు’మెనజోక చిన, సరద్సంతోసుమ్ జల.

21 యేసు, జలె, జోవయింక అనెన్, “అంచి సేంతుమ్
తుమ్ చి పెటిట్ తవుసు. పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్
ఈంజ లోకుమ్ తె అంక కీసి తెదయ్ లన్ గే, దసిస్ ఈంజ
లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తె తుమ్ క ఆఁవ్ తెదయ్ తసి” మెన
సంగిలన్. 22 ఇసి సంగ కెర, జోవయించి ఉపిప్రి పుఙ దా,
“దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క ఆఁవ్ దెతసి. నఙనా.
23 కచ పాపల్ తుమ్ చెమించుప కెరె గే, చెమించుప జా
అసిత్. కచ పాపల్ చెమించుప నే జతి రితి తుమ్ కెరె గే,
జా పాపుమ్ జోవయింక తయెదె” మెన సంగ యేసు ఉటట్
గెలన్.

24యేసు జా సుటుట్ సిసుస్ల్ క డీసిలిసి, జలె, ‘కలవ్ల్ తె
జెరిమ్లొసొ’ మెన ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమా మెలొసొ ఒతత్
నాయ్. 25 చి జో తెన్ దసుస్ల్ జలి పొది “యేసుపబుక
దెకిలమ్!” మెన తిల సిసుస్ల్ సంగిల. గని, తోమా
జోవయింక, “జో జీవ్ జా తిలె, అంక రుజుజ్ దెకాయితు.
జోచ అతొత్ తె దెకిలె, ఒతత్ మేకుల్ పెటల్ మచచ్ల్ తిలెకయ్,
జేఁవ్మచచ్ల్ఆఁవ్చడదెకిలెకయ్,పడొత్ జేఁవ్జోకపకక్య్
బూసిలిస్ తెడి ఆఁవ్సొంత ఆతు గల దెకిలెకయ్, ‘జొయియ్’
మెన నంపజయిందె”మెలన్.

26 జలె, ఒతత్ తెంతొ అనెన్ అటుట్ పొదుల్ గెతికయ్,
యేసుచ సిసుస్ల్ జా గెరి అనెన్ అసిత్. గని, ఈంజ సుటు
తోమా కి జోవయింతెన్ అసెస్. జా సుటుట్ చి రితి జేఁవ్
కెవిడ్వొ డంపన తిలె కి, యేసు జా జోవయించి నెడిమి
టీఁవ, జోవయింక “తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు!” మెన
ఉంకయ్ లన్.

27తెదొడి, తోమాక దెక, “తుచి ఊంటి చంప కెర, అంచ
అతొత్ చడ దెకు! తుచి ఆతు చంప కెర, అంచి పకక్య్

బూసిలిస్ చితెడిగలదెకు! అనామ్నుమ్జానాయ్. నంపజా
దయిరిమ్ జా!” మెన, యేసు జోక సంగిలన్. 28 తోమా
సరద్సంతోసుమ్జా, “అంచొపబు,అంచొదేముడు!” మెన
పూరి నముకుమ్ జా సంగిలన్. 29జాకయ్ యేసు జోక,
“అంక దెకిలి రిసొ తుయి నంపజలది. అంక నే దెకిలెకి కో
అంక నంపజవుల గే,జోక చెంగిలి!” మెన సంగిలన్.

30 ఇనెన్ రెగిడల్సచి కంట, జోచి అదికారుమ్ దెకయ్ త
వెలెల్ల కమొ ఒగగ్రి యేసు జోచ సిసుస్ల్ చిమొకెమ్ కెరల్న్, గని
మొతుత్ మ్ తె ఎతల్యి రెగడ్ అసిస్. 31ఈంజేఁవ్, జలె, కిచొచ్క
రెగడ్ అసిస్ మెలె, యేసుక ‘నిజుమి దేముడు తెదయ్ లొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ కీసుత్ జో’ మెన తుమ్ క ‘నంపజతు’
మెనయ్ రెగడ్ అసిస్. తూమ్ కి సదు కెరస సూన్ తస
నంపజలె, తూమ్ కియేసుపబుచి దయచి రిసొజోచి జీవ్ క
జిఁయ, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితె.

21
యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్ డీసిలిసి

1యేసు సిసుస్ల్ క డీస అనెన్ సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ ,
తిబెరియ సముదుమ్ తె, మెలె గలిలయతెచి సముదుమ్
రితి గడెడ్ , జోచ సిసుస్ల్ సగుమ్ జిన్ తతికయ్, యేసు
జోవయింక అనెన్ డీస జో జీవ్ జలిస్ క జోచి అదికారుమ్ క
రుజుజ్ దెకయ్ లన్. ఇసి జరుగ్ జలి.

2 ఏక్ దీసి, సీమోను పేతురు, ‘కలవ్ల్ తె జెరిమ్లొసొ’
మెన ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమా, జా గలిలయ పాంతుమ్ చి
కానా గఁవివ్చొ నతనియేలు, జెబెదయి మెలొసొచ దొగుల
పుతత్రుస్ల్, చి అనెన్ దొగుల సిసుస్ల్, మొతుత్ మ్ సతుత్ జిన్,
ఎకిక్తె తిల, చి 3 “ఆఁవ్ మొసస్ దెరుక గెతసి” మెన
సీమోను పేతురు సంగ బార్ జంక దెరికయ్, తిల సిసుస్ల్
“ఆమ్ కి బెద జెమ్ దె!” మెన సంగిల. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్బార్
జా, జోవయించి దోనితె వెగ, మొసస్ దెరుక గెల. గని జయి
రాతి ఎకిక్మొసొస్ కి దెరి నాయ్.

4గని,రాత్ పయితెతతికయ్, ఒతత్ ఒడుడ్ తెయేసు టీఁవ
అసెస్. గని ‘యేసు’మెనసిసుస్ల్చినితినాయ్. 5జో,జలె,
జోవయింక కేక్ గల, “ఓ గోతుసుదల్, మొసస్ దెర అసుస్స్
గే?” మెనపుసిలన్. చి “నాయ్,బాబు, కిచొచ్య్నాయ్!”
మెన జబాబ్దా కేక్ గల.

6యేసు,జలె,జోవయింక కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, “దోనిచి
ఉజెతొ పకక్య్ వల గల, చి దొరుక్ జవుల!” మెన కేక్
గలన్, చి జో సంగిల్ రితి జయియ్ పకక్ వల గలిల. గలిలె,
ఎతిత్వాట్మొసస్ బెర తిలి రిసొ వల కడుక నెతిరల్.

7 దసిస్ జతికయ్, యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు జోక
చిన కెర, “అమ్ చొ యేసుపబు, జో!” మెన పేతురుక
సంగిలన్. జోక ‘అమ్ చొ యేసుపబు’ మెన సీమోను
పేతురు సూనిల్ బేగి, కామ్ చి రిసొ జో కడ తిలి సొకక్ అనెన్

† 20:19 20:19 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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గలన, సముదుమ్ తె డేఁవ, యేసుతె గెలన్. 8 గని, తిల
సిసుస్ల్ దోనితె తా, మొసస్ బెర తిలి వల ఒరొగ్ డ ఆన, పడొత్
అయ్ ల. ఒగగ్ర్ దూరి జెంక నాయ్. ఒడుడ్ తెంతొ పాసి పాసి
ఎకిక్ పుంజెక్ గజాలు దూరి తిల.

9 జలె, ఒడుడ్ తె అయ్ లె కిచొచ్ దెకిల మెలె, ఒతత్ మెసి
బొగుల్ చిఆగి తిలి, చిఆగితెమొసస్ సిజితెతిల. పోడియొ
కి తిల. 10 తెదొడి యేసు జోవయింక “తుమ్ అపెప్ దెరల్
మొసస్ సగుమ్ఆన”మెలన్, 11చిసీమోనుపేతురు దోనితె
అనెన్ వెగ, వల ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆనల్న్. ఆనెల్, వెలెల్ల మొసస్
బెరయ్ అసిత్. కెతిత్ మెలె, పుంజెక్ యాబయ్ తినిన్ వెలెల్ల
మొసస్. గని, ఎతిత్వాట్ తిలె కి, వల చిరి జయెనాయ్.

12 “అలెల్, కంక జా,” మెన యేసు సిసుస్ల్ క బుకారల్న్.
జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె జలె, “తుయి కో?” మెన కో కి జోక పుసుక
దయిరిమ్నాయ్. జోక ‘యేసుపబు’మెనజాన్ తి. 13జేఁవ్
దసిస్ ఇదిల్ బితె తతికయ్, యేసు పురె జా, పోడియొ
వెంట, వంట దిలన్. దసిస్మొసస్ కి వెంట, వంట దిలన్.

14యేసుమొరజీవ్జాఉటట్ సిసుస్ల్ క డీసిలిసిఇనెన్తెన్
తివెవ్ర్ జలి.

పేతురుకయేసు చెమించుప కెరిల్సి
15జేఁవ్ *అనిన్మ్ కెర కేడయ్ లి పడొత్ , సీమోను పేతురుక

యేసు బుకారా, ఇదిల్ దూరి కడన, జోక ఇసి మెలన్. “ఓ
సీమోను, యోహానుచొ పుతుత్ సి, ఇనెన్చి కంట అంక తుయి
ఒగగ్ర్ పేమ కెరసి గే?” మెన పుసిలన్. పుసిలె, పేతురు
“ఒయియ్, పబు, ఆఁవ్ తుక పేమ కెరిసి తుయి జానిస్”
మెలన్. యేసుజోక “దసిస్ జలె,విలువజలమెండపిలల్ల్ క
చెంగిల్ అనిన్మ్ గొవుడు దొరుక్ కెరె తతి రితి తా!” మెన
సంగిలన్.

16 పడొత్ అనెన్క్ సుటుట్ , “ఓ సీమోను, యోహానుచొ
పుతుత్ సి, అంక పేమ కెరసి గే?” మెన పుసిలన్. పుసిలె,
పేతురు జోక అనెన్, “ఒయియ్, పబు, ఆఁవ్ తుక పేమ కెరిసి
తుయి జానిస్” మెన సంగిలన్. యేసు జోక అనెన్, “దసిస్
జలె, విలువ జలమెండల్ క చెంగిల్ రకిత్ రితి తుయిదెకితె
తా!” మెన సంగిలన్.

17 తెదొడి అనెన్క్ సుటుట్ కి, పేతురుక యేసు పుసిలన్.
“ఓ సీమోను, యోహానుచొ పుతుత్ సి, అంక పేమ కెరసి గే?”
మెనఅనెన్పుసితికయ్, ‘అంక పేమ కెరసి గె?’ మెనయేసు
పుసిలిసి అపెప్ తివెవ్ర్ జలి రిసొ, పేతురు మెనుస్ ఒగగ్ర్
దుకుమ్ జలన్, చి “పబు, తుయి ఎతిక్ జానిస్. ఆఁవ్ తుక
పేమకెరిసితుయిదెకితసి!” మెనఅనెన్సంగిలన్,చియేసు
జోక “విలువ జల మెండల్ క సరి జతి అనిన్మ్ దొరుక్ కెరిల్
రితి తుయితా.

18 “తుక ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
తుయి ఉబెడొబోద తిలి పొది, తుకయ్ తూయి తెయార్
కెరన, ఇసుట్ మ్అయ్ లి రితిబులెత్ తిలది, గనితుయిమంతొ
జలెపొదికీసిజసెత్ మెలె,తుచఅతొత్ చంపొకెరె,చివేరసుదొ
తుక తెయార్ కెరెదె. చి తుయి ఇసుట్ మ్ నెంజిలిస్ తె తుక
వయ నెయెదె” మెన పేతురుక యేసు సంగిలన్. 19 కిచొచ్క
దసిస్ సంగిలన్ మెలె, పేతురు మంతొ జలె పొది, విరోదుమ్
సుదల్జోక †మారుల. దసిస్జయెదెమెలిగురుకయ్యేసు
దసిస్ మెలన్. జలె, ఒతత్ తెంతొ యేసు పేతురుక, ‡“అంచి
పటిట్ జే!” మెలన్.

20తెదొడి పేతురు పసల్, యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు
జోచి పటిట్ జెతిసి దెకిలన్. కకక్ మెలె, యేసు సిసుస్ల్ తెన్
ఆకర్ అనిన్మ్ కెరిల్ పొది, యేసుచి గుండెతె పెల వెస తిలొ
సిసుస్డు. జొయియ్,జాసుటుట్ ‘తుక విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర
దెతొసొ కొనొస్?’ మెనయేసుక పుస దిలన్.

21పేతురు, జలె, జో సిసుస్డుక దెక కెర, “పబు, ఈంజొ
మానుస్క కిచొచ్ జయెదె?” మెన పుసిలన్. 22పుసితికయ్,
యేసు జోక, “ఆఁవ్ దేముడు అబొబ్తె పరలోకుమ్ తె గెచచ్
ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ జెతెఎదకఈంజొతాఁ గెచుచ్క అంచి
ఇసుట్ మ్ జలె, తుక కిచొచ్ బాద? అంచి పూచి, జా. తుచి
పూచి కిచొచ్ మెలె, ఆఁవ్ తియారిల్ కామ్ కెరుక. అంచి పటిట్
జె!” మెలన్.

23జోఅనెన్కొల్ సిసుస్డుచి రిసొయేసు సంగిలిజాకోడుచి
రిసొ సగుమ్ జిన్ పడొత్ కిచొచ్ సంగితె తిల మెలె, ‘ఈంజొ
అనెన్కొల్ సిసుస్డుమొరెనాయ్’మెంతె తిల. గని జో ‘మొరె
నాయ్’ మెన యేసు సంగె నాయ్. ఎకిక్ “ఆఁవ్ అనెన్ జెతె
ఎదక ఈంజొతా గెచుచ్క అంచి ఇసుట్ మ్ జలె, తుకయ్ కిచొచ్
బాద?” మెనయ్సంగ తిలొ.

24ఈంజఎతిక్చిరిసొసాచిజలొసొ,ఈంజఎతిక్చిరిసొ
రెగిడొల్సొ కొనొస్ మెలె, జొయియ్ సిసుస్డు. యేసు ఒగగ్ర్ పేమ
కెరొల్సొ. జోచిసాచి సతిత్మ్మెనజానుమ్.

25యేసు కెరల్ కమొఅనెన్ ఒగగ్ర్ అసిత్. జేఁవ్ కమొఎతిక్చి
రిసొ రెగుడుక జలె, జేఁవ్ కమొ ఎతిత్వాట్ జవులచి రిసొ
జోవయించి రిసొ రెగిడల్ పుసత్కల్ ఈంజ బూలోకుమ్ దెరుక
నెతె. తెదిద్లి.

* 21:15 21:15యూదుల్ చింబొ కతినాయ్. ముకిక్మ్ క పోడియొకవుల. † 21:19 21:19 వేరపుసత్కల్ తె కిచొచ్ అసెస్మెలె, పడొత్ పేతురుక కీసిమారల్
మెలె,జోవయింక బోడి ఎటొట్ చటొట్ ఉపిప్రి ఒడొవ సిలువతెమారల్. ‡ 21:19 21:19 కీసుత్ చి రితి నిదానుమ్ ఇండితిస్ చి కోడు, పడొత్ సిలువతె జో కిమొరిస్ చి
అరుద్ మ్ కి ఇనెన్ తయెదె.



బారికుల్ కమొ 1:1 166 బారికుల్ కమొ 1:14

బారికుల్ కెరల్ కమొ
యేసుకీసుత్ చ బారికుల్ కెరల్ కమొ

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

కిచొచ్చి రిసొ రెగిడల్య్ గే జానిస్. యేసు కెరల్ కమొ, యేసు
కెర సికడిల్సి రిసొ రెగిడిల్సి. 2 మొదొల్ తెంతొ, యేసు
పరలోకుమ్ తెతిలొదేముడు జలొఅబొబ్స్ తెఅనెన్ వెగ గెలి
ఎదకచి రిసొ ఎతిక్ జా పుసత్కుమ్ తె రెగిడల్య్. పడొత్ , జో
దేముడు అబొబ్స్ తెఅనెన్ వెగ నే గెతెఅగెగ్, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ తెన్, జో అగెగ్ నిసానల్ సిసుస్ల్ క ఆడ దా, జోచి
†సుబుమ్ కబుర్ కామ్ జేఁవ్ కెరి రిసొ, జో ఆగన్ దా తిలొ.
3 జో మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలి పడొత్ , జా అనెన్క్ దొనిన్
విసొపొదుల్ చితెడి,జోజోవయింక సగుమ్ సుటుల్ డీసయ్
జా, జో అనెన్ జీవ్ జలిస్ క జోవయింక ఒగగ్ర్ రుజుజ్ ల్ దెకవ,
‡దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొజోవయింక అనెన్ సికడెత్ తిలొ.

4 జేఁవ్ దొనిన్ విసొ పొదుల్ చి తెడి ఏక్ సుటుట్ ,
జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కతెత్ తా, జేఁవ్ క కిచొచ్ ఆడ
దిలన్ మెలె, “తుమ్ కిచొచ్క రకుక మెలె, తుమ్ ఈంజ
యెరూసలేమ్పటున్మ్తెంతొనే గెతె, ఇనెన్తా. అంచి రిసొ
సూనిల్సి, అబొబ్ జలొ దేముడు తుమ్ క దెయిందె మెన అగెగ్
తెంతొ కోడు దిలిసి దొరుక్ జతి ఎద రకితె తా. 5యోహాను
జలె, అగెగ్ పానితె మానుస్ల్ క బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, గని
తుమ్ క అపెప్ కిచొచ్ జరుగ్ జయెదెమెలె,అనెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్ నే
గెతె అగెగ్,జాఅమ్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్ క
బాపిత్సుమ్ దొరుక్ జయెదె” మెన యేసు §జోచ సిసుస్ల్ క
సంగిలన్.

6 యేసు సిసుస్ల్ తెన్ బెద తిలి పొది, జేఁవ్ జోక,
“*పబువ, అపెప్ జలె, తుచి తెడి అమ్ క ఆమి ఏలుప
కెరంతి రితి కెర, అమ్ చి ఇసాయేల్ దేసిమ్ క జోవయింక
అనెన్ దెసెత్గె?” మెన పుసిల. 7 పుసితికయ్, జోక
సిసుస్ల్ క, “కేన్ కాలుమ్ క, కేన్ సమయుమ్ క, కిచొచ్ జరుగ్
జంక అసెస్ గే, మెన ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ దేముడు అబొబ్క

అదికారుమ్ తె తిఁయ అసెస్. 8 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
తుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లి మెలె, తుమ్ సెకి జసెత్, అంచి రిసొ
సాచి జతి రితి, తుమ్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె, ఈంజ
ఒండి యూదయ పదేసిమ్ తె, పడొత్ సమరయ పదేసిమ్ తె,
పడొత్ ఒండిలోకుమ్ చ దూరి దేసిమ్ లుతె కిసాచి దెకయ్ తె”
మెన సంగిలన్.
యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిసి

9యేసు ఇసి సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , జేఁవ్ సిసుస్ల్ దెకితె
తతికయ్, జో పరలోకుమ్ తె అనెన్ గెచుచ్క మెన ఉకిక్ల్
జలొ. జో వెగ గెతె తతికయ్, ఏక్ మబుబ్ జోక లుంకడిల్,
చి సిసుస్ల్ జోక అనెన్ దెకుక నెతిరల్. 10జో పరలోకుమ్ తె
వెగ గెతె తతికయ్, సిసుస్ల్ ఆగాసుమ్ పకక్ ఆచారిమ్తెన్
దెకితెతతికయ్,ఆదె,చొకిక్లపాలల్గలనతిలదేముడుచ
దూతల్ దొగుల జోవయించి నెడిమి ఉత జా టీఁవొజ జల,
11 “ఓ గలిలయ పాంతుమ్ చ మానుస్ల్, కిచొచ్క దసిస్
ఆగాసుమ్ పకక్ దెక దెక టీఁవొజ జా అసుస్స్? తుమ్ చి
నెడిమి తెంతొ ఉకిక్ల్ జా పరలోకుమ్ తె వెగ గెలొ ఈంజొ
యేసు, పడొత్ క అనెన్ ఉత జెయెదె. జో కీసి పరలోకుమ్ తె
వెగ గెలొ గే దెకిల్ రితి, దసెస్యి అనెన్ ఉత జెయెదె” మెన
జేఁవ్ క సంగిల.
సిసుస్ల్యెరూసలేమ్ తెపారద్న కెరిల్సి

12 తెదొడి జేఁవ్ జా †ఒలీవ మెటట్ తెంతొ ఉత జా,
యేసుచ సిసుస్ల్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ అయ్ ల.
మెటట్క పటున్మ్ పాసి తయెదె. కెదిద్ దూరి మెలె,
‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి యూదుల్ ఇండితి ఎదిలి దూరి.
13 పటున్మ్ తె పాఁవ కేనె గెల మెలె, జేఁవ్ సంగ తిలొ
ఒతత్చొ గేరుచి అంతసుత్ మ్ తెచి గదితె గెల. కొనస్ మెలె,
పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెయ, పిలిప్, తోమా,
బరొలొమయి, మతత్యి, అలప్యిచొ యాకోబు మెలొ
పుతుత్ స్, పడొత్ సొంత దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి ఆస తిలి
మందతె తిలొ సీమోను, పడొత్ యాకోబు మెలొ ఎకిక్లొచొ
పుతుత్ స్మెలొయూదా;మొతుత్ మ్ఎగరజిన్సిసుస్ల్. 14జో
గెరితాకిచొచ్ఎకిక్నిదానుమ్కెరెతిలమెలె,పారద్న కెరెతిల.
పారద్న కెరుక మెన జోవయింతెన్ అనెన్ కో కో జేఁవ్ పొదులె
బెదితె తిల మెలె, యేసుచి అయయ్సి మరియ తెన్, జోక
బావుడిస్వొ,జోవయింక అనెన్ నంపజల తేర్ బోదల్ తిల.

* 1:1 1:1 ‘లూకా’,మెలెయేసుకీసుత్ చి రిసొ లూకా రెగిడిల్ సాచిచిపుసత్కుమ్. † 1:2 1:2 ‘సుబుమ్ కబుర్’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు దొరుక్
కెరి రచచ్నచి కోడు. జోపాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి రిసొచి కబుర్. యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్. జోఅరిప్తుమ్జాపాపల్ గెచచ్య్ లి
రిసొమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదితిఅవ్ కాసుమ్దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. ‘సుబుమ్ కబుర్ కామ్’మెలె,ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్చి రిసొసాచిజాజా
బులిత్సి, నెంజిలె సొంతటాన్ తె కి సాచి సంగితె తతిసి. ‡ 1:3 1:3 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’మెలె, 1జోవయింక నంపజలమానుస్ల్ చి
పెటిట్ జో ఏలుప కెరిసి, 2జోవయించి ఆతమ్సెకి ఈంజ లోకుమ్ తె కామ్ కెరిసి, 3ఈంజ ఉగుమ్మారుస్ప జలె జో ఎదారుద్ మ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప కెరిసి, చి 4
పరలోకుమ్ తెజో ఏలుప కెరిసి. § 1:5 1:5యూదాఅతయ్ కెరనమొర తిలన్ గెద. * 1:6 1:6 ‘పబు’మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, ఎతిక్చి కంట
వెలొల్ తిలొసొ, ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ. ఒగగ్ర్ సుటుల్ యేసుకయ్ ‘పబు’ మెనుల, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్స్ క కి ‘పబు’ మెనుల. † 1:12
1:12 ‘ఒలీవ మెటట్ ’ మెలె, ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ జామెటట్య్ తవుల చి జానావ్ తయెదె. ‡ 1:12 1:12 రమారమి తినిన్ పావ్ కిలొమిటరుల్ దూరి జయెదె
§ 1:15 1:15 జలె పుంజెక్ విసెస్క్ జిన్
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15 జేఁవ్ దసిస్ పారద్న కెరె తిల పొదులె, ఏక్ దీసి,
రమారమి §సొవు విసొస్జిన్మానుస్ల్ ఒతత్ బెర తతికయ్,
జేఁవ్ పబుక నంపజలసచి నెడిమిపేతురు టీఁవొజజా, ఇసి
మెనసంగిలన్. 16“ఓబావుడుల్ ,అమ్ చొయేసుక జేలి కెరక్
దెరవ దిలొ యూదాచి రిసొ, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
సికయ్ తికయ్, దావీదు మెలొపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ సంగిలిసి
కోడు జా, కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జంక అసెస్. జాకయ్,
యూదాచి రిసొ సంగిల్ రితి నెరవెరుస్ప జలి. 17 మెలె,
యూదా అమ్ చి తెన్ యేసు నిసానొల్సొ జలొ, చి ఆమ్ కెరి
సేవతె జో బెదుక పబు సెలవ్ దా తిలొ.”

18మదెనె యూదాక కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, జోయేసుక
విక పాపుమ్ కెరిల్ డబుబ్ల్ తెన్ బుఁయి గెనొల్ . జా బుఁయి
తిలిస్ తె సేడ గెలన్, చి పెటిట్ బదద్ల్ జతికయ్, పెటిట్చి
అంతున్ ఎతిక్ సూఁయి జా గెలి. 19 యెరూసలేమ్
పటున్మ్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ జానిల్ దీసి తెంతొ, జా
బుఁయిక ‘అకెల్ దామ’ మెన జోవయించి అరమయ్ బాస
తెన్ సంగితతి. జా నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘లొఁయి
సూఁయిజాతిలి బుఁయి*’.

20జాకయ్యూదాకజరుగ్ జలిసితెన్, కీరనపుసత్కుమ్ తె
రెగిడిల్ కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జోవయించిటాన్పాడ్ జలి బయిలు రితి జవుస్,
చి ఒతత్ తెంతొ కో ఒతత్ జితు నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. అనెన్క్ కోడు కి రెగడ్ అసెస్. కేన్ కోడు మెలె,
“జోవయింక దా తిలిటాన్జోవయింక పిటుట్ స్,
చి వేరమానుస్క దొరుక్ జవుస్.”
మెన రెగిడిల్సి మెన, బెర తిలసక పేతురు సంగిలన్.
21-22 అనెన్ కిచొచ్ మెలన్ మెలె, “జా కోడుచి రిసొ,
యేసుపబు అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ క అమ్ చి తెన్ సాచి
జా జోచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రిసొ, అనెన్కొల్ అమ్ చి తెన్
బెదుక అసెస్. కొనొస్ మెలె, యోహాను బాపిత్సుమ్ దెతె
తిలి, యేసుపబు అమ్ చి తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి
మొదొల్తెంతొ,యేసుపరలోకుమ్ తెవెగగెలిఎదకఅమ్ చి
తెన్ బులెత్ తిలొసొ ఎకిక్లొ అమ్ చి తెన్ బెదుక అసెస్”మెన
పేతురు సంగిలన్. 23 సంగితికయ్, జేఁవ్ తె తిల దొగులక
టీఁవొజ కెల. జేఁవ్ దొగుల కొనస్ మెలె, ‘బరస్బా’ మెన
ఆసిమ్ నావ్ తిలొయోసేపుమెలొయూసుత్ మెలొ ఎకిక్లొ,
చిమతీత్యమెలొఅనెన్కొల్ .

24 జేఁవ్ దొగులతె పబు కకక్ నిసాన్ దె గే, జానుక జతి
రిసొ, సిసుస్ల్ పారద్న కెరల్. “ఓ పబు, మానుస్చి పెటిట్ తిలి
బుదిద్ ఎతిక్ తుయ్ జానిస్. 25 తుయి దిలి సేవ, తుచొ
బారికి జతి తుయి దిలిటాన్, యూదా నిసాక్రుమ్ కెరిల్ రితి

జా నెస కెర, జోచి టాన్ తె జో గెచచ్ అసెస్. జోక తుయి
దా తిలి కామ్ కెరి రిసొ, ఈంజేఁవ్ దొగులతె కకక్ నిసాన
అసిస్స్ గే, దయ కెర అమ్ క రుజుజ్ దెకవు” మెన పారద్న
కెరల్. 26పారద్న కెర, చీటి గలిత్క మతీత్యచి నావ్ సేడిల్. జా
రుజుజ్ జతికయ్, ‘అమ్ చితెన్ పబుచొబారికి జవుస్’మెన,
పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తఎగరజిన్ †బారికుల్జో
మతీత్యక బెదవనల్, చిబారజిన్ అనెన్ జా గెల.

2
నంపజలసచి పెటిట్ దేముడు జోచొ ఆతమ్ దిలిసి

1యేసుమొరఅనెన్జీవ్జాఉటట్ సతుత్ సంతల్గెతికయ్,
‘పెంతెకొసుత్ ’ మెన యూదుల్ చి పండుగు దీసి, యేసుక
నంపజలస ఎతిక్జిన్ ఎకిక్తె బెద అయ్ ల. 2 జేఁవ్ ఒతత్
ఎకిక్తె బెద తతికయ్, ఆగాసుమ్ పకక్ తెంతొ, వెలొల్ వాదు
గటిట్ఙవీరిరితివెలిల్ అవాడ్అయ్ లి,చిగేర్ఒండిజాఅవాడ్
సపుప్డు బెరిల్. 3తెదొడి, కిచొచ్ దెకిలమెలె,ఆగి లగితి రితిసి
డీస ఉత జా చెదురప్ జా, జోవయింక ఎకెక్కల్చ బోడివొచి
ఉపిప్రి ఆగివొ లగిల్ రితి జలి. జోవయింతె కకక్ నే పిటెత్
దసిస్ జలి. 4దసిస్ జతికయ్, కకక్ నే పిటెత్, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్సెకిజోవయించిపెటిట్ బెర అయ్ లి,చిజోవయించి
ఆతమ్చి సెకితెన్దొరుక్ జలిఎదిలి, వేరవేరఅగెగ్ నేనల్ బాసల్
తెన్ జేఁవ్ లటట్బుక దెరల్.

5 జేఁవ్ పొదులె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లుతె చెదురప్ జా
తిల దేముడుక నిదానుమ్ తెన్ జొకర యూదుల్ అనెన్
ఉటట్ జా *యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె జితె తిల. 6 జలె,
యేసుక నంపజలసచి పెటిట్ అబొబ్స్ చి జోచి ఆతమ్ బెరిల్ జా
అవాడ్ సూన, కేనె కేనె తెంతొ నిగ జా, ఒగగ్ర్ జిన్ జేఁవ్
యూదుల్ జా గెరి అయ్ ల. అయ్ లె, ఆచారిమ్ జల.
కిచొచ్క మెలె, జోవయించ సొంత వేర వేర బాసల్ తెన్
యేసుచ సిసుస్ల్ లటట్బెత్ తిల; జేఁవ్ బాసల్ కెఁయ నే సిక
తిలె కి, 7ఆచారిమ్జాఎకిక్లొక ఎకిక్లొ, “వేర వేర అమ్ చ
సొంత బాసల్ తెన్ ఈంజేఁవ్ లటట్బత్స గలిలయులు జవుల
గెద? 8 అమ్ చ బాసల్ నేన్ తి దసిస్ జలె, కీసి జా అమ్ చ
బాసల్ తెన్ లటట్బ్ తతి”మెనజేఁవ్ ఆచారిమ్సంగితె తిల.
9 “ఆమ్ పారీ దేసిమ్ చ, మాదీయులు, ఏలామియుల్,
పడొత్ మెసొపొతమియ తెంతొ చి, యూదయ తెంతొచ,
కపప్దొకియ తెంతొచ, పొంతు తెంతొచ, ఆసియా తెంతొచ,
10 పుగియ తెంతొచ, పంపూలియా తెంతొచ, ఐగుపు
దేసిమ్ చ, పడొత్ కురేనియు పటున్మ్ చి సుటుట్ నంత తిలి
లిబియ దేసిమ్ తెంతొచ. పడొత్ అనెన్ కి అమ్ తె సగుమ్ జిన్
రోమ్ దేసిమ్ తెంతొ ఆజి కాలి ఉటట్ జా అసిత్. జోవయింతె

* 1:19 1:19 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’. † 1:26 1:26మతత్యి,మారుక్, లూకా,యోహాను రెగిడల్ అగెగ్చ పుసత్కల్ తె జేఁవ్ బారజిన్ క ‘సిసుస్ల్’మెన రెగడ్
తిల, గని యేసు జోవయించి ఆతమ్సెకి దా అదికారుమ్ దిలి తెంతొ జోవయించి రిసొ రెగిడల్స ‘బారికుల్’ మెంతతి. * 2:5 2:5 ఒండి లోకుమ్ క ఎకిక్ జా
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడి తిలిచి రిసొ ఒతత్ గెచచ్ తిల.
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సగుమ్ జిన్ యూదుల్ జెరిమ్లస. సగుమ్ జిన్ అగెగ్
యూదుల్ నెంజిలె కి, దేముడుక నంపజామారుస్ప కెరనల్స
కి అసిత్. 11 పడొత్ , కేతు దేసిమ్ చ, అరేబియ దేసిమ్ చ కి
ఇనెన్ అసిత్. ఆమ్ ఎతిత్వాట్ దేసిమ్ లు తెంతొ ఉటట్ అయ్ లె
కి, అమ్ చ సొంత బాసల్ తెన్ ఈంజేఁవ్ లటట్బ, ఈంజెఁవు
దేముడుచ ఆచారిమ్ చ కమొ అమ్ క సూనయ్ తతి!”
12జోవయించి ఆచారిమ్ చి రిసొఅనెన్ కిచొచ్ మెన ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ సంగితె తిల మెలె, “అపెప్ జరుగ్ జలిస్ చి అరుద్ మ్
కిచొచ్?” మెన పుసుక దెరల్. 13 గని ఒతత్ బెర అయ్ లసతె
అనామ్నుమ్ జల మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ కి తిల, జేఁవ్ కిచొచ్
మెలమెలె, “ఈంజేఁవ్మచచ్అసిత్”మెనజేఁవ్ చి రిసొఆఁసెత్
తిల.
పేతురు లటట్బిల్సి

14 జలె తెదొడి పేతురు, ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ చి నెడిమి
టీఁవొజ జా, బెద తిల మానుస్ల్ క సూన్ తు మెన, గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన, సంగుక దెరల్న్. జో ఇసి మెన సంగిలన్, “ఓ
అమ్ చ యూదుల్, ఈంజ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తిలస
ఎతిక్జిని, ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి సరిగా సూన, అరుద్ మ్
కెరన. 15ఈంజేఁవ్ తుమ్ దెకిల మానుస్ల్ క ‘మచచ్ అసిత్’
మెన తుమ్ మెనుస్తె ఉచరిల్ రిసొ మచిచ్తి నాయ్. అపెప్
పెందలె నొవువ్ గంటల్ జా అసెస్! 16 అపెప్ జరుగ్ జలిస్ చి
రిసొ దేముడు పూరుగ్ మ్ †జోచ కబురుల్ సంగిలొ యోవేలు
మెలొసొచి అతిత్ సంగిలన్.
17 దేముడు కిచొచ్ సంగితయ్ మెలె, ‘ఆకర్ దీసల్ క

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

19ఆగాసుమ్ తె కి,బూలోకుమ్ తె కి,వెలెల్ల వెలెల్ల కమొకెర,
అంచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ ల్ దెకయిందె. లొఁయి
సూఁయి జతిసి, ఆగి లగితిసి, చి దుమొమ్ జతిసి.
20 పబు అనెన్ ఉత జతి జా వెలిల్ దీసి నే జెతి
అగెగ్ పొదుద్ అందర్ జయెదె, జోను లొఁయి రంగు
జయెదె. 21 గని, తూయి నిజుమి ‡పరలోకుమ్ చొ

దేముడు, తుక నంపజతసి, అంక రచిచ్ంచుప
కెరు! మెన జోవయించి పెటిట్ కో అంక ఎకిక్
నిదానుమ్ నంపజవుల గే, జోవయించి పాపుమ్
చెమించుప కెర, జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరిందె.’
”

22 “దసిస్ ఉచర కెర, ఒతత్ బెద తిలయూదుల్ క పేతురు
అనెన్ కిచొచ్ మెలన్ మెలె, ఓ ఇసాయేలులు మెంత అమ్ చ
యూదుల్,ఏక్కోడుతుమ్సూన. నజరేతు గఁవివ్చొయేసు
కీసి తిలొగే,తుమ్జానుస్. ‘జోకదేముడు దిలిఅదికారుమ్
రుజుజ్ జవుస్’ మెన, దేముడు జోచి అతిత్ తుమ్ చి మొకెమ్
వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెరవ, రుజుజ్ ల్ డీసయ్ లొ. 23 జలె,
‘జరుగ్ జతిస్, జరుగ్ జవుస్’ మెన దేముడు అగెగ్యి తెంతొ
రెగిడిల్ రితి,జోయేసుకమూరుక్డుల్ చి అతిత్ తూమ్సొరప్ కెర
దా, §సిలువతె గలవ మారల్దు. 24 జోక తుమ్ మారెల్ కి,
జోమొరున్ తెంతొ విడద్ల్ జా, దేముడు జోక అనెన్ జియడొల్ ;
యేసుచి ఉపిప్రిమొరున్క అదికారుమ్నాయ్.

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

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

పేతురు జేఁవ్ బెర తిల యూదుల్ క ఏద కెరవ, అనెన్ కిచొచ్
మెన బోదన కెరల్న్ మెలె, 29 “ఓ బావుడుల్ , అమ్ చొదావీదు
పూరుగ్ మ్ చొచి రిసొ కిచొచ్ మెన కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి
మెలె, జో మాములుమ్ మానుస్ జా మొర గెలన్, చి జోక
మెసెన్ రోవ చి అపెప్క మెసుస్న్ దసేస్ అసెస్. 30 గని
మాములుమ్ మానుస్ జలెకి, దేముడు ఒటుట్ గలన్ కిచొచ్
మెననేపిటిత్ కచితుమ్కోడుపూరుగ్ ల్ క సూనయ్ లిసి కబురుల్
జో జాన అసెస్. దేముడు జోవయింక కిచొచ్ సంగిలన్మెలె;

† 2:16 2:16పూరుగ్ మ్ పొది ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కకక్ గే నిసాన, “ఈంజ జా కబుర్ సంగు” మెన జోవయించి ఆతమ్సెకి జోమానుస్చి పెటిట్ దా
లటట్బడెదె. ‡ 2:21 2:21 ‘పరలోకుమ్ చొ దేముడు’ మెన ఇనెన్ రెగిడిల్స్ క గీకు బాసతె తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె ‘పబు’ మెలి అరుద్ మ్ చి కోడు అసెస్. ‘పబు’
మెలె, యేసుచి రిసొ ఒగగ్ర్ సంగితతి, గని దేముడు అబొబ్స్ క కి ‘పబు’ మెన సంగుల జా అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె ఎతిక్ ఏలుప కెరొసొ జో దేముడు అబొబ్స్ చి నావ్
‘యెహోవ’ జయెదె, గని జా నావ్ దెరుక యూదుల్ బియఁ కెర ‘పబు’ మెనుల. § 2:23 2:23మారుక్ 15:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 2:25 2:25
నెంజిలె ‘పబు’. † 2:28 2:28యేసుక దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడెదెమెలిస్ చి రిసొచి కోడు ఈంజ. యేసు దేముడు అబొబ్స్ తెన్ లటట్బిల్ రితి కోడు.
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తుమ్ చి వమ్ సుమ్ చొ ఎకిక్లొక తుచి సింగాసనుమ్ తె
వెసడిందె”

31జాకయ్, జో దేముడు సికయ్ తికయ్, కిచొచ్ అగెగ్ తెంతొ
దెకిలి రితిజాదావీదు రెగడ్ అసెస్ మెలె;
“కీసుత్ మొరెల్ కి, మొరున్తె నే తయెదె, జోచి ఆఁగ్ నే కువితె,

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

మెనఅమ్ఇనెన్ బెరల్స ఎతిక్జిన్సాచిజాఅసుస్మ్. 33జో,
జలె, అనెన్ జీవ్ జాఉటట్ దేముడు అబొబ్స్ తె పరలోకుమ్ తె
వెగ గెచచ్ గవురుమ్ జా, జోచి ఉజెతొ పకక్ వెస అసెస్. చి
జో దేముడు అబొబ్సి అగెగ్ సంగ తిలి రితి, జోచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ వంట దెతిసి, పూరి జో తుమ్ అపెప్ దెకిలిసి సూనిల్సి
జరుగ్ కెర అసెస్.

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

జలస తుచి చాటు సుఁదితి పొదొ జతి రితి కెరె
ఎదక, తుయిఅంచి ఉజెతొ పకక్ వెసతా.’

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

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

42జా దీసి తెంతొ, నిదానుమ్ తెన్యేసుచ బారికుల్ చి
బోదన సూన్ తెతా, సిసుస్ల్ తెన్ సరద్ తెన్ బెద,మానుస్ల్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తిస్ క యేసు బలి జలొచి జా గురు
దెకయ్ తి పోడియొ, దాచ రసుస్మ్ కంక పింక అలవాట్
జల,జోవయింతెన్ నిదానుమ్ తెన్పారద్న కెరె తిల.

43ఎతిక్జిన్ ఉచర ఉచర ఆచారిమ్ తెన్ తిల, చి జేఁవ్
బారికుల్ చిఅతిత్ పబుఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొజరుగ్ జలి. 44పడొత్ ,
నంపజలస ఎతిక్జిన్ సరద్ తెన్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తిల, చి
బీద సుదల్, సొమాస్రుల్ , కోయి ముసక్ నే జతె, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొతోడు దెతె తిల. 45ఆసిత్ తిలమానుస్ల్ జోవయించి
వికన, నెంజిలమానుస్ల్ క తోడు దెతె తిల. ఎకిక్లొక కొతుక్
తిలెగిన, అనెన్కొల్ జోక తోడు దెంక. 46 దేముడుచి గుడితె
బెద, పబుక ఉచరుక మెన రోజుక గెతె తిల, చిజోవయించి
గెరలె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అనిన్మ్ క బుకారా, జా పోడియొ
కా,జాదాచరసుస్మ్పియఁ, సరద్సంతోసుమ్తెన్ కటుట్ తెన్
తిల. 47 దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల, చి ఎతిక్జిన్
జోవయింక మెనిస్త్ తిల, చి పబు రోజుక కకక్ కకక్ నొవ
మానుస్ల్ క నిసాన రచిచ్ంచుప కెర నంపజలసమొతుత్ మ్ చి
సంగుమ్ తె బెదయ్ తె తిలన్.

3
జెరిమ్ల్ తెంతొసొటొట్ జలొసొ చెంగిల్ జలిసి

1 ఏక్ దీసి, పారద్న కెరుక బెదుక మెన, పేతురు చి
యోహానుదేముడుచిగుడితెగెతెతిల. తెదొడితినిన్ గంటల్
జా తిలి. 2 దేముడుచి గుడిక పాసి అయ్ లె పొది, జెరిమ్ల్
తెంతొ సొటొట్ జలొ ఎకిక్లొక మానుస్ల్ వయ నెతె తిల.
రోజుకజోక వయన దేముడుచి గుడిచి కోటచి ‘సూటి’మెన
నావ్ తిలి గుముమ్మ్ సొడి వెసడెల్, గుముమ్మె పెసిత తతె
జో మానుస్ దరుమ్మ్ నఙితె తిలొ. 3 పేతురు చి యోహాను
దేముడుచి గుడి తెడి పెసుక దెరిల్సి,జో దెక, “డబుబ్ల్ దా”
మెన, దెక నే దెకిల్ రితి జా సంగిలన్. 4 సంగిలె, పేతురు
యోహాను జోక చెంగిల్ దెకిల. అనెన్ పేతురు జోక, “అమ్ క
సరిగా దెకు”మెలన్.

5 దసిస్ మెంతికయ్, ‘కిచొచ్ జవుస్ దెవుల’ మెన ఉచర,
జోమానుస్ జోవయింక సరిగా దెకిలన్. 6 గని పేతురు జోక,
“అంక వెండి కాసుల్ నాయ్, బఙార్ కాసుల్ నాయ్, గని
అంక తిలిసి తుక దెయిందె. నజరేతుచొయేసుకీసుత్ చి నావ్
తెన్ ఉటట్ ఇండు” మెన సంగిలన్. 7 సంగ, జోచి ఉజిల్
ఆతు పేతురు దెర, జోక ఉటట్వ టీఁవొ కెలన్. బేగి, జోచ
చటొట్ , ఆఁగ్ అడొడ్ డిటుట్ మ్ జల. 8 డిటుట్ మ్ జతికయ్, జో
చటుక్న ఉటట్ అదుద్ ర్ నెంతె టీఁవొ ఇండుక దెర, సరద్క నచచ్
నచచ్, దేముడుచి గవురుమ్సంగ సంగ, దేముడుచి గుడితె
పెసిలొ.
పేతురుయూదుల్ క బోదన కెరిల్సి
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9జోమానుస్ ఇండితె తిలిసి, దేముడుచి గవురుమ్ సరద్
తెన్ సంగితె తిలిసి ఒతత్ బెరల్ పెజల్ ఎతిక్ దెక కెర, 10 “ఒరె,
ఈంజొయి రోజుక దేముడుచి గుడిచి గుముమ్మె దరుమ్మ్
నఙ వెస తతొసొ, గని చెంగిల్జా ఇండితయ్”మెన, బమమ్
జా ఆచారిమ్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సంగితె తిల.

11జో మానుస్, జలె, పేతురుక చి యోహానుక ములుక
నెతిరిల్సిజాజనాబ్దెక,ఆచారిమ్జా,జేఁవ్తీగల్ దేముడుచి
గుడిచి వెలిల్ పేడె గెచచ్ తతికయ్,ఈంజెఁవు జనాబ్బెద నిగ
గెచచ్,సొలొమోనురానొచినావ్తిలిపేడెకజోచిసుటుట్ నంత
బెర గెల. 12 జేఁవ్ జనాబ్ దసిస్ బెర అయ్ లిసి దెక,
పేతురు జోవయింక ఇసి మెన బోదన కెరుక దెరల్న్. “ఓ
ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ యూదుల్, ఈంజొ మానుస్చి
రిసొ తుమ్ కిచొచ్క ఆచారిమ్ జతసు? అమ్ క కిచొచ్క దసిస్
ఆచారిమ్ తెన్ దెకితసు? అమ్ చి సొంత సెకి తెన్, సొంత
పునిన్మ్ చి రిసొ జోక చెంగిల్ కెర ఇండయ్ ల మెన తుమ్
ఉచరసు గె?

13 “అమ్ చ పూరుగ్ ల్ జల అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చి
యాకోబుక దేముడు, జోచొ సేవ కెరొసొ యేసుకయ్ అనెన్
జియడగవురుమ్కెరదాఅసెస్. తుమియేసుకదెరపిలాతు
అదికారిచి అతిత్ సొరప్ దిలదు, చి జో పిలాతు ‘జోక విడద్ల్
కెరిందె, జో కేన్ తపుప్ కెరె నాయ్’ మెన తీరుప్ సంగిలే కి,
తూమ్ నే ఒపప్న్ తె యేసుచి విలువ కడల్దు. 14 తుమ్
దసిస్ కెర, సుదిద్ చి పునిన్మ్ తిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొచి
మరియాద కడల్దు. అతయ్ కెరొల్ బరబబ్క విడద్ల్ కెరు,జోకయ్
కావలె మెన, తుమ్ కోర్ ప జా పిలాతుక సంగ. 15 ఎతిక్
జీవుల్ క జీవు దెతొసొ, ఎతిక్క ఆదారుమ్ జలొ యేసుక
తుమ్ మార గెలదు. గని దేముడు జలొ అబొబ్సి జోక
అనెన్ జియడొల్ మెన ఆమ్ దెక, సాచిజా అసుస్మ్. 16జోచి
అదికారుమ్ చి రిసొ జొయియ్ ఈంజొ సొటొట్ మెన తుమ్ అగెగ్
తెంతొ జానొల్ మానుస్క చెంగిల్ కెర అసెస్. యేసుకయ్
నంపజా జోచి నావ్ తెన్, ఉటట్ ఇండు మెన ఇనెన్క అమ్
సంగితికయ్, యేసుయి ఇనెన్క చెంగిల్ కెరల్న్. తుమ్ చి
మొకెమ్ ఈంజొ మానుస్ పూరి చెంగిల్ జలిసి కీసి జరుగ్ జలి
మెలె,యేసుయిదయిరిమ్ కెర, నంప కెరవ, చెంగిల్ కెరల్న్.

17 “జలె, అమ్ చ బావుడుల్ , ఉచర, తూమ్, తుమ్ చ
అదికారుల్, నేన కెర దసిస్ కెరల్దు మెన జాని. 18 గని,
దేముడు పూరుగ్ మ్ జో కబుర్ తెదయ్ లస చి అతిత్ సంగ
తెదయ్ లిసి, జో ఏలుప కెరయ్ తొ కీసుత్ సేడుక తిల సెమల్
ఎతిక్చి రిసొ పూరుగ్ మ్ కబుర్ సంగ తెదయ్ లిసి. యేసుక
తుమ్ మారిల్సి తెన్ జో దేముడు నెరవెరుస్ప కెర అసెస్.
19 జలె, అమ్ కెరల్ పాపల్ పుంచి జతు మెన తుమ్ కోర్ ప
జలె, తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ పూరి దుకుమ్జా, ఆజి
తెంతొ పబుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుక పూరి కోర్ ప జామారుస్ప

జా, చి దేముడు తుమ్ క పాసి కెరన, తుమ్ క సెలవ్ కడనిల్
పొది దిలి రితి, తుమ్ చి ఆతమ్ల్ క చెంగిల్ కెరెదె, 20 చి
తుమ్ కపూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజతొ
కీసుత్ క తుమ్ తె తెదయెదె. కీసుత్ కొనొస్ మెలె, యేసు. 21జో
కీసుత్ యి పరలోకుమ్ తె తంక. కెఁయయ్ ఎద జో ఒతత్ తంక
అసెస్ మెలె, పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కబుర్ సంగిలసచి అతిత్
సంగిలిసి ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జతె ఎద.

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

దేముడు అంకయ్ కీసి తెదయ్ లొ గే, దసిస్, తుమ్
యూదుల్ తె జెరిమ్తొ ఎకిక్లొక కబుర్ తెదయెదె.
తుమ్ కజోకిచొచ్ఆడదెయెదెగే,జయియ్తుమ్కెరె.
23జో కబుర్ జెతొసొక కో సూన్ తినాయ్గె. ‘ఆఁవ్
నిసానల్ పెజల్ తెతుమ్బెదుక విలువనాయ్’మెన
జోవయింక దేముడు నాసెనుమ్ కెరెదె.

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

4
పేతురుకయోహానులుక జేల్ తె గలిలిసి

1 పేతురు చి యోహాను పెజల్ క దసిస్ బోదన కెరె
తతికయ్, యూదుల్ చ పూజరుల్ , దేముడుచి గుడిచొ
ఎజొమాని, పడొత్ సదూద్ కయుయ్లు మెన పండితుల్
జోవయింతెఉటట్ అయ్ ల. 2యేసు ‘మొరఅనెన్ జీవ్ జలొ’
మెన పెజల్ క పేతురు చి యోహాను సికయ్ తె తిలి రిసొ,
జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్ కోపుమ్జాఅసిత్. 3జోవయింక దెరల్, గని
సాంజ్ జలి రిసొ ‘కలిక తీరుప్ కెరుమ’ మెన దసేస్ జేల్ తె
గలిల.
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4జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్ దసిస్ కెరెల్ కి, జేఁవ్ దొగుల కెరిల్ బోదన
సూనల్స ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుక నంపజఁయి గెల. ఇనెన్తెన్,
నంపజలస కెతిత్జిన్ జల మెలె, తేర్ బోదల్, బాలబోదల్ క
పిటట్వ, రమారమిపాఁచ్ వెయిల్ జిన్మునుస్బోదల్ తిల.
పేతురుకయోహానులుక పరిచచ్ కెరిల్సి

5 అనెన్క్ దీసి కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, సబ కెరుక మెన
యూదుల్ చ అదికారుల్, వెలెల్ల మానుస్ల్, మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స ఎతిక్జిన్ యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె బెర జా అసిత్. 6జోవయింతె కో కో ముకిక్మ్ జా
సబ కెరి రిసొ జా అసిత్ మెలె, అగెగ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా
తిలొఅనొన్స్ చిజాఁవొసి జలొతెదొడిచొఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
కయప, ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ జతసచ కుటుంబల్ చ
మునుస్బోదల్ ఎతిక్జిని. ఇనయింతె దొగుల కొనస్ మెలె,
యోహానుని అలెకస్ందు.

7సబ కెరుక దెరిల్ పొది,యోహానుక చి పేతురుక కడ ఆన
నెడిమి టీఁవొ కెరన, జేఁవ్ చెంగిల్ కెరొల్ అగెగ్ సొటొట్ జా తిలొ
మానుస్క కి టీఁవొ కెర, జేఁవ్ దొగులక పరిచచ్ కెరుక దెరల్.
“ఈంజొమానుస్క కీసి ఇండయ్ లదు? తుమ్ చిసొంత సెకిక
నెతురుస్! కచి సెకి, కచి నావ్ తెన్ ఈంజ కామ్ కెరల్దు?”
మెన కోపుమ్తెన్ పరిచచ్ కెరల్.
పేతురు జబాబ్ దిలిసి

8తెదొడిపేతురుదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్సెకిజోచిపెటిట్
బెర సెకి దెతికయ్, దయిరిమ్ జా, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
ఇసి మెన జబాబ్ దిలన్; “యూదుల్ చ అదికారుల్, వెలెల్ల
మానుస్ల్, తుమ్ క ఆమ్ కిచొచ్ సంగుక? 9 అమ్ సొటొట్
మానుస్ ఎకిక్లొకచెంగిల్ కెరిల్ రిసొఆజితుమ్అమ్ క పరిచచ్
కెరసు జలె, 10 నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెనిన్
తుమ్ చి నెడిమి టీఁవొ జలొ ఈంజొ మానుస్ చెంగిల్ జా
అసెస్. జో యేసుకీసుత్ తుమి సిలివ గల మారల్దు, గని
దేముడు జోక అనెన్ జియడల్న్, చి జొయియ్ ఈంజొమానుస్క
చెంగిల్ కెర అసెస్ మెన తుమ్ క చి అమ్ చి ఇసాయేలులు
ఎతిక్జిన్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.

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

13 పేతురుక చియోహానుక, “ఈంజేఁవ్ ఒగగ్ర్ సదు కెరల్
మానుస్ల్ నెంజితి రిత జాలరుల్ ఈంజేఁవ్, వెలెల్ల మానుస్ల్
నెంజితి, గని తెదిద్ దయిరిమ్ తెన్ అమ్ క బుదిద్ సంగితతి”
మెన, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఆచారిమ్ జల. అనెన్, యేసు

తెన్ జేఁవ్ బులెత్ తిలి రిసొయ్ఇసితెలివి తెన్ దయిరిమ్జా
అసిత్ మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ చినిల. 14 పడొత్ , అగెగ్ సొటొట్ జా
తిలొమానుస్ అపెప్ చెంగిల్ జా జోవయించి నెడిమి టీఁవొజ
అసెస్ మెన దెక కెర, జేఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ నింద సంగుక నెతిరల్.

15 అనెన్ కిచొచ్ సంగుక నెత కెర, యోహానుక చి
పేతురుక సబ తెంతొ బార్ కెర, వెలెల్ల మానుస్ల్ లటట్బనల్.
16 “ఈంజేఁవ్ దొగుల మానుస్ల్ చి రిసొ అమ్ కిచొచ్ కెరెల్
జయెదె? కిచొచ్ సిచచ్ కెరుక నెతుమ్, కిచొచ్గె. కిచొచ్క మెలె,
తెదిద్ వెలిల్ కామ్ ఇనెన్చి అతిత్ జరుగ్ జా అసెస్ మెన ఈంజ
యెరూసలేమ్ తెచమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. ఆమ్ కి దెక
అసుస్మ్, చి కిచొచ్ వేర సంగుక నెంజె. 17 గని, ఈంజ
ఎతిక్చిరిసొఅనెన్ కోసూన్ తనాయ్మెన,ఈంజేఁవ్దొగుల
జోచినావ్తెన్అనెన్ కకక్ కిచొచ్ నే సంగిత్ రితిబియఁడఆడ
దెమ” మెన తీరుప్ సంగిల. 18తెదొడి, జేఁవ్ దొగులక అనెన్
బుకారా కెర, “తుమ్జోయేసుచి నావ్ దెరుక నాయ్. జోచి
నావ్ తెన్ అనెన్ కకక్ బోదన కెరుక నాయ్”మెన పేతురుకచి
యోహానులుక ఆడ దిల.
పేతురు చియోహానులు దిలి జబాబ్

19 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ సంగిలక, పేతురు,
యోహాను, నే బితె దయిరిమ్ తెన్ కిచొచ్ సంగిల మెలె,
“దేముడు సంగిలి కోడు అమ్ కెరెల్ చెంగిల్ గే, తుమ్
మానుస్ల్ సంగిలి కోడు అమ్ కెరెల్ చెంగిల్ గే, తూమ్ సరిగా
ఉచర. జేఁవ్ దొనిన్చి రిసొజోదేముడు సొంత కిచొచ్మెనెదె
గే ఉచర. 20 అమ్ దెకిలిసి సూనిల్సి, ఆమ్ మానుస్ల్ క నే
సంగితె తంక నెతుమ్, నేన” మెన జేఁవ్ దొగుల యేసుచ
బారికుల్ సంగిల.

21 ‘యేసుచి అదికారుమ్ చి తెడి జో సొటొట్ మానుస్
చెంగిల్ జలొ’ మెన పెజల్ ఎతిక్జిన్ దేముడుచి గవురుమ్
సంగితె తిల. జేఁవ్ చి రిసొ, ‘జేఁవ్ దొగులక అమ్ సిచచ్
కెరెల్ పెజల్ అమ్ క అలల్ర్ కెరుల’ మెన కిచొచ్ సిచచ్ కెరుక
నెత కెర, ఎకిక్ కోడ్ కయ్ జోవయింక అనెన్ బియఁడ కెర,
వెలెల్ల మానుస్ల్ జోవయింక విడద్ల్ కెరల్. 22 పెజల్ కిచొచ్క
దేముడుచి గవురుమ్ ఒగగ్ర్ నముకుమ్ తెన్ సంగితె తిల
మెలె,జోవయించిగవురుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లిజావెలిల్ కామ్
జరుగ్ కెరిల్సి కకక్ చెంగిల్ కెరిల్సి జయెదె మెలె, దొనిన్ విసొ
వెరుస్ల్ జలొసొటొట్ జెరిమ్లొమానుస్క.

23 పేతురుక యోహానుక వెలెల్ల మానుస్ల్ ములిత్కయ్,
జోవయించగోతుసుదల్ తెజేఁవ్దొగుల గెచచ్,ఎతిక్క వెలెల్ల
పూజరుల్ చి వెలెల్ల మానుస్ల్ జోవయింక సంగిలిసి ఎతిక్
సంగ దిల. 24 జేఁవ్ సూన కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్
మెనుస్ తెన్ బెద దేముడుక ఇసి మెన గటిట్ఙ అవాడ్ తెన్
పారద్న కెరుక దెరల్: “ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ అమ్ చొ
దేముడు పబువ, పరలోకుమ్ బూలోకుమ్, సముదుమ్,
జేఁవ్ ఎతిక్తె తతిసి కిచొచ్ నే పిటెత్ జెరమ్య్ లొసొ తూయి.
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25తుమ్ చి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ లటట్బిత్కయ్, తుచొ సేవ కెరొసొ
జలొ అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ దావీదుచి చోండివాట్ తూయి
సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె,
దేముడుక నేనల్ దేసిమ్ లుచ మానుస్ల్ కిచొచ్క జోవయింక

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

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

31దసిస్ పారద్న కెర కేడయ్ లి బేగి, కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె,
జేఁవ్సబకెరెతిలిగేరు కదుల్జంకదెరిల్,చిదేముడుచిసుదిద్
తిలి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ బెర పూరి సెకి దెతికయ్, పూరి
దయిరిమ్ తెన్ దేముడు దిలి బోదన కెరిల్సి ఎతిక్ సంగుక
దెరల్.

యేసుక నంపజలస కటుట్ తెన్ తిలిసి
32 జేఁవ్ పొదులె, యేసుపబుక నంపతిలస ఎతిక్జిని,

ఎకిక్ ఆతమ్, మెనుస్, పేమ తెన్ తిల. “అంచయ్” మెన,
జోవయింక కలుగు జల ఆసుత్ ల్ చి రిసొ జోవయింతె కో కి
పోటిసంగితినాయ్, గనిజోవయింక కలుగు జలిస్ క ‘అమ్
ఎతిక్జిన్ చి’ మెన, సరద్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తోడు కెరె
తిల. 33 పడొత్ , దేముడు యేసుచి ఆతమ్సెకి జోవయించి
పెటిట్ తిలి రిసొ, జేఁవ్ బారజిన్ జోవయించ బారికుల్ పూరి
దయిరిమ్ తెన్యేసుపబుమొర అనెన్ జిలిసిచి రిసొసాచి
సంగితె తిల. జో పబుచి దయచి పేమ జేఁవ్ నంపజలస
ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ బెర కామ్ కెరె తిలి. 34జోవయింతె కకక్ కి
కొతుక్ నాయ్. కిచొచ్కమెలె. జోవయింతె కకక్ ఒగగ్ర్ బుఁయి

గే గెరల్ గే తయెదె గే, జో విక గెలెదె, చి జా వికిలి డబిబ్ల్
ఆన కెర, 35యేసుచ బారికుల్ చి చటెట్ తివుల. ‘నెంజిలసక
దొరుక్ జవుస్’ మెన, నెంజిలసక వంట దెవుల. జాచి రిసొ
కకక్ కి కొతుక్ జయెనాయ్.
సతిత్మ్ జలొ బరన్బా

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

5
అననీయని సపీప్రా

1అననీయ మెలొ ఎకిక్లొ, మానుస్, సపీప్రా మెలి తేరిస్
తెన్, దొగుల బెద జోవయించి బుఁయి ఏక్ విక కెర, 2తేరిస్
కి జాన్ తె, జా బుఁయి వికిలి డబుబ్ల్ సగుమ్ తియన కెర,
ఎకిక్ వాట యేసుచ బారికుల్ తె అననీయ ఆన దిలన్.
3 ఆన్ తికయ్, పేతురు జోక, “సయ్ తాన్ తుచి పెటిట్ సికడ
అసెస్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి మొకెమ్ తుయి
అబదుద్ మ్ జా, జా బుఁయి వికిలి డబుబ్ల్ చి ఏక్ వాట
తియన కెర, కిచొచ్క సయ్ తానుక సూన జాపాపుమ్ కెరల్ది?
4జా బుఁయి నే వికితె అగెగ్, జాపూరి తుచి ఆసిత్ జా తిలి.
జా వికిలి పడొత్ కి, జా డబుబ్ల్ క సతిత్మ్ కెరుక పూరి తుచి
పూచి. తుయిఅపెప్ఉచరిల్మోసిమ్కిచొచ్క? తుయికెరిల్స్ చి
అరుద్ మ్ పూరి ఉచరు. తుయి కెరిల్సి మానుస్క అబదుద్ మ్
సంగిలిసి, గనిఅనెన్ముకిక్మ్ క కిచొచ్పాపుమ్జలదిమెలె,
తుయి దసిస్ కెర, దేముడుకయ్ అబదుద్ మ్ సంగ అసిస్సి”
మెన,అననీయకపేతురు తీరుప్ సంగిలన్. 5ఈంజేఁవ్ కొడొ
సూనిల్ బేగి, అననీయబుఁయెయ్ సేడమొర గెలన్. జోతపుప్
కెరమొరిల్స్ చి రిసొ సూనల్స ఎతిక్జిన్ బియఁ గెల. 6తెదొడి
ఒతత్ తిల ఉబెడల్ బటట్ తెన్ జోచి పీనుమ్ డంక, ఉకుక్ల
వయన,మెసెన్ రోవ గెల.

7 రమారమి తినిన్ గంటల్ గెతికయ్, అననీయచి తేరిస్
జేఁవ్ బారికుల్ తిలిస్ తె అయ్ లి. మునుస్స్ క జరుగ్ జలిసి
జా నేనె. 8 జెతికయ్, పేతురు జాక పసుల, జా బుఁయి
వికిలి డబుబ్ల్ చి రిసొజాక పుసిలన్. అననీయ దిలి ఎదిలి
డబుబ్ల్ చి రిసొ సంగ, “తెదిద్లికయ్ జా బుఁయి వికిలదు
గె?” మెన పుసితికయ్, జా “తెదిద్లికయ్” మెన సంగిలి.
9 పేతురు జాక, “తుమ్ దొగుతెర కుట కెర అబదుద్ మ్
సంగిలిసి, పబుచి ఆతమ్క కొంకడిల్ రితి జతయ్ మెన బిసుస్
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నాయ్ గె? ఆదె! సూను! తుచొ మునుస్ద్ క రోవిలస
అనెన్ ఉటట్ జెతికయ్ అవాడ్ జెతయ్. అయ్ లె, తుచి
పీనుమ్ఉకుక్లవయనతుక కిమెసెన్రోవుకగెచుచ్ల”మెన
సంగిలన్. 10 సంగిల్ బేగి, జా కి జోచి చటెట్ సేడ మొర
గెలి. ఉబెడల్ గేర్ తెడి జా కెర, జాక, ‘జా కి మొర అసెస్’
మెనదెక కెర,జాకఉకుక్లవయనమెసెన్ గెచచ్,మునుస్స్ చి
సొడి జాక రోవిల. 11జా దీసి జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ, యేసుక
నంపజలసచి సంగుమ్ చ ఎతిక్జిని, సూనల్ అనెన్ మానుస్ల్
ఎతిక్జిని, దేముడుయేసుచి ఆతమ్సెకిచి రిసొ బియఁ గెల.

12 జేఁవ్ బారజిన్ జోచ బారికుల్ చి అతిత్ పబు ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ జరుగ్ కెరయ్ లన్. జేఁవ్ పొదులె,
జేఁవ్ రోజుక దేముడుచి గుడితె పూరుగ్ మ్ చొచి సొలొమోను
నావ్ తిలి పేడె సబ కెరుక అలవాట్ జా తిల. 13 వేర
మానుస్ల్ జోవయింతెన్ ఒతత్ బెదుక బియఁ గెల, గని పెజల్
ఎతిక్జిన్జోవయింక ఒగగ్ర్ గవురుమ్దెకిత్తిల. 14అగెగ్చి
కంట,అనెన్ మునుస్బోదల్ ఒగగ్ర్ జిన్, తేర్ బోదల్ ఒగగ్ర్ జిన్,
ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ పబుక పూరి నంపజా గెల. 15 పెజల్
అనెన్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, పేతురు జోవయించి వాటు జవుస్
అయ్ లె, “ఎకిక్ జోవయించి నీడ అమ్ క సగుమ్ జిన్ క
లయుస్, జవుస్”మెన,జొరొజ్ తిల జోవయించమానుస్ల్ క
వయన, మంచల్ తె జవుస్, అంతురొన్తె జవుస్, వాటులె
నిజవ దిల. 16 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి సుటుట్ నంతచ
గఁవివ్లె తెంతొ కి ఒగగ్ర్ జిన్ జాఁ కెర, జోవయించ జొరొజ్ తిల
మానుస్ల్ క, బూతుమ్ దెరల్ మానుస్ల్ క, కడ ఆనల్, చి జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ కి చెంగిల్ జల.
బారికుల్ క దెర జేల్ తె గలిలిసి

17ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి,మాతుమ్,జోవయింతెన్తిలస
ఎతిక్జిని, సదూద్ కయుయ్లు మెల పండితుల్; యేసుచ
బారికుల్ చి ఉపిప్రి పూరి గోస జా బార్ జా, 18జోవయింక
దెర,మాములుమ్ జేల్ తె గలిల. 19 గని,జారాతి, పబుచొ
దూత ఎకిక్లొజేల్ తెచ కెవిడ్వొ ఉగుడ కెర,బారికుల్ క విడద్ల్
కెర బార్ కెరల్న్. చి జోవయింక, 20 “తుమ్ దేముడుచి
గుడితె గెచచ్ పెస, నెడిమి టీఁవొజ, పబుతె దొరుక్ జతి
పరలోకుమ్ తె బెదితి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా జితి రచచ్నచి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ పెజల్ క పూరి బోదన కెర” మెన,
దేముడుచదూతఆడదాసంగిలన్. 21దూతచికోడుసూన
కెర, జేఁవ్ పెందలె ఉజిడి జలి పొది, దేముడుచి గుడితె
పెస, బోదన కెరుక దెరల్. దేముడుచి గుడితె బారికుల్ పెస
బోదన కెరె తిలిమదెనె, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి,జోవయింతెన్
బెదిలస, జోవయింక ‘విడద్ల్ జా అసిత్’ మెన నేన కెర,
‘సబ కెరుమ’మెనఇసాయేలులసబతెవెసితసఎతిక్జిన్ క
బుకారా కెర, బారికుల్ క కడ ఆన్ తి రిసొ, జోవయించ
జమానుల్ క జేల్ తెతెదయ్ ల. 22జేఁవ్ జేలితెపాఁవిలె, కెవిడ్వొ
ఉగిడెల్, జేఁవ్ బారికుల్ ఒతత్ నాయ్, చి వెలెల్ల మానుస్ల్ తె

అనెన్ బుల జా సంగిల. 23 “అమ్ జేల్ తె గెలమ్, చి ఒతత్
పాఁవిలె, జేల్ తెచ కెవిడ్వొ సంజె తెంతొ డిటుట్ మ్ డంక అసిత్.
చి అమ్ చ జమానుల్ కెవిడ్వొ సరిగా రకితె తిల, గని అమ్
కెవిడ్వొ ఉగిడెల్, తెడి కోయినాయ్”మెన సంగిల. 24సంగిలె,
దేముడుచి గుడిచొ ఎజొమానిచి వెలెల్ల పూజరుల్ సూన,
పూరి ఆచారిమ్ జా, “ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్? అపెప్ అనెన్
కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె?” మెన, బమమ్ జల.

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

27 జలె, బారికుల్ క దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ కెర,
జోవయించి సబ కెరి గేర్ తె కడన, సబ కెరసచిమొకెమ్ టీఁవొ
కెలచి ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జేఁవ్ క పరిచచ్ కెరొల్ . 28 “ఈంజ
జోచి నావ్ తెన్ తుమ్ పెజల్ క సికడుక జయె నాయ్, మెన
తుమ్ క ఆడ దిలమ్, గని ఒండి ఈంజ యెరూసలేమ్ తెచ
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్ సికడ అసుస్స్. అనెన్, అమ్ క,
‘తుమి జోవయింక మారల్దు’ మెన, జో మానుస్చి రిసొ
అమ్ కయ్ నింద కెర, అమ్ కయి జా పాపుమ్ వయడుక
ఉచరసు” మెన బారికుల్ క తీరుప్ సంగిల. 29 పేతురు,
బారికుల్ ఎతిక్చి రిసొ కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, ఆమ్ కచి
కోడు ముకిక్మ్ క సూన కెరుక మెలె,మానుస్చి కోడు నాయ్,
గని దేముడుచి కోడు. 30తూమ్యేసుక సిలువతె టీఁవడ
మారల్దు, గని అమ్ చపూరుగ్ ల్ చొ దేముడు పబు జోక అనెన్
జియడొల్ .

31“జలె,యేసుక అనెన్ జియడ,అమ్ చొదేముడు కిచొచ్
కెరొల్ మెలె, జోక జోచి ఉజెతొ పకక్ వెసడ, ఇసాయేలుల్
మెల యూదుల్ క, ‘జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ దుకుమ్ జా
ముల జోక నంపజా, జోవయించి పాపుమ్ పుంచి జవుస్’
మెన,యేసుక, రచిచ్ంచుప కెరొసొ, ఏలుప కెరుస్ మెన,జోక
గవురుమ్ కెర అసెస్. 32ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ ఆమ్సాచుల్
జా అసుస్మ్. జోచి కోడు రితి కెరసక దేముడు దిలి జోచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కి సాచి జతయ్.”,మెన పేతురు సంగిలన్.
33 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ సూన ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా, జేఁవ్
బారికుల్ కమారుక కోర్ ప జల.
గమలీయేల్ సంగిలి కొడొ

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

38 “జాకయ్, తుమ్ అపెప్ దెరల్ మానుస్ల్ చ రిసొ ఆఁవ్
కిచొచ్మెంతసిమెలె,ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ క ముల. తుకెల్ తా.
కిచొచ్క మెలె, ఈంజేఁవ్ కెరిసి, మానుస్ల్ ఉచరిల్సి రిత జలె,
జాచి ఇసుట్ మ్ క పాడ్ జయెదె, చి ఆమ్ పిటట్వుక మెన కిచొచ్
కెరుక నాయ్. 39 గని ఏక్ వేల ఈంజేఁవ్ కెరిసి, దేముడు
తియారిల్సి జలె, తుమ్ కెదిద్ సిచచ్ కెరెల్ కి, పిటట్వుక నెతురుస్.
జాగరతా. ఈంజేఁవ్ కెరిసి దేముడు తియారిల్సి జలె,తూమ్
అలల్ర్ కెరెల్, జో దేముడుక విరోదుమ్ సుదల్ కి జసెత్” మెన,
జాగర సంగిలన్.
సిసుస్ల్ విడద్ల్ జలిసి

40జో గమలీయేల్ దసిస్ సంగితికయ్, వెలెల్ల మానుస్ల్
సూనల్, చి బారికుల్ క అనెన్ బుకారా కెర, కొరడ్ల్ తెన్ పెట,
“తుమ్యేసుచినావ్తెన్కకక్ కిచొచ్సికడుకజయెనాయ్”
మెన ఆడదా, విడద్ల్ కెరల్.

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

6
నిసానల్ సతుత్ జిన్ సతిత్మ్ తిలమానుస్ల్

1 జా పొదులె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ యేసుక నంపజా,
జోచ సిసుస్ల్ జా గెతె తిల. జోవయింతె తిల బీద సుదల్

ఎతిక్జిన్ క అనిన్మ్, కిచొచ్ కిచొచ్ తోడు దెంక ఇసుట్ మ్ జలెకి,
ఎతివాట్ జిన్ జా తిల, చి దొరుక్ జలిసి ఎతిక్జిన్ క వంటుక
నెతిరల్,చి “ఎబీబాసలటట్బెత్ రండెల్మానుస్ల్ క సరిపుచుప
జతిసి దెతతి గని అమ్ చక నాయ్” మెన, గీకు బాస
లటట్బత్స గోస కెరల్. 2జాకయ్,తెదొడిజేఁవ్బారజిన్యేసుచ
బారికుల్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, యేసుక నిదానుమ్ నంపజలస
ఎతిక్జిన్ క బుకారా కెర, “ఆము కెదొద్డి తెదొడి బీద సుదల్ క
అనిన్మ్ వంటితె తంక జలె, *పబుచి సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెరిసి పిటట్ గెచెచ్దె. పిటెల్ చెంగిల్ నాయ్. 3జాక కిచొచ్
కెరుక మెలె, ‘బీద సుదల్ క దెకుత్’ మెన, తుమ్ చి తెంతొ
సతుత్ జిన్ క నిసాన, కీస మానుస్ల్ జేఁవ్ సతుత్ జిన్ తంక
మెలె, ‘సరిగా మానుస్ల్ జేఁవ్’ మెన, ఎతిక్జిన్ క జానల్స
జా తంక, చి పబుచి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ జేఁవ్ చి కామ్
పూరి కెరి బుదిద్ తిలస జేఁవ్ తంక; బుదిద్ సుదల్ జేఁవ్ తంక.
దసస్ మానుస్ల్ క తుమ్ నిసాన, చి జా సేవచి రిసొ అమ్
జోవయింక అదికారుమ్ దెమ్ దె.

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

7 జేఁవ్ పొదులె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ దేముడు
దిలి యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజల. జా
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజల, చి
దేముడుచపూజరుల్ కి ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజా నిదానుమ్ జల.

8 పడొత్ సెత్పను, పబుచి ఆతమ్ జోచి పెటిట్ తిలి ఒగగ్ర్ పేమ
సెకిచి రిసొ, పెజల్ తిలిస్ తెయేసుచి అదికారుమ్ దెకయ్ తి
గురుచ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలొల్ కమొ కెరల్న్. 9 గనియూదుల్ తెచ
సగుమ్ జిన్ ‘విడద్ల్ జలస’ మెన నావ్ తియనిల్ గుంపుచ
జవుల. జోవయింక సొంత సబగేర్ తయెదె. జేఁవ్, పడొత్
లిబియ దేసిమ్ చి కురేనియు పటున్మ్ చ, ఐగుపు దేసిమ్ చి
అలెకస్ందియ పటున్మ్ చ, కిలికియ పదేసిమ్ చ, ఆసియా

* 6:2 6:2 నెంజిలె ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి
కోడు. జోపాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి రిసొచి కబుర్. యేసు దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్. జో అరిప్తుమ్ జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొమానుస్ల్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్.
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పదేసిమ్ చ తెన్, కోపుమ్ జా, “తుచి బోదన తపుప్చి
కిచొచ్గె” మెన, సెత్పనుక ఆరి నింద కెరల్. 10 గని పబుచి
ఆతమ్ సెత్పనుచి పెటిట్ సికడిత్కయ్, జో బోదన కెరిస్ తె బుదిద్
గాయ్నుమ్ ఒగగ్రి. చి జేఁవ్ కోపుమ్ జలస జీనుక నెత
లాజ్ జల. 11 జాకయ్ జేఁవ్ జోవయించి లాజ్ చి రిసొచి
గోసక గుటుట్ తెన్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, వేర మానుస్ల్ క తోడు
దెరన, “ ‘మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ చి
రిసొ, చి దేముడుచి రిసొ పెజల్ క కిచొచ్ కిచొచ్ సికడ,ఈంజొ
సెత్పను మోసేక, దేముడుక, దూసుప కెర అసెస్. ఆమ్
సొంత సూనల్మ్’మెనతుమ్సంగ”మెనజేఁవ్తోడు దెరనల్
మానుస్ల్ క అబదుద్ మ్ సాచి సికడల్.

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

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

7
సెత్పను సంగిలి బోదన

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

2 సెత్పను కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఓ బావుడుల్ , ఓ
వెలెల్ల మానుస్ల్, అంచి సాచి తుమ్ సూన. పూరుగ్ మ్,
అమ్ చొ అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొ హారానుతె నే ఉటట్ గెతె
అగెగ్, జో మెసొపొతమియతె జితె తిలి పొది, గవురుమ్
తిలొ అమ్ చొ దేముడు జోక డీస కెర, 3 ‘తుయి ఈంజ
తుచి దేసిమ్ ముల, తుమ్ చ సొంత మానుస్ల్ క ముల,
వేర దేసిమి ఉటట్ గో. *జా దేసిమి పాఁవితె ఎదక
వాటు దెకయ్ తె తయిందె’ మెన సంగితికయ్, 4 అమ్ చొ
అబాహామ్ మెసొపొతమియ తిలి జా కలీద్యుచి దేసిమ్
ముల దా ఉటట్ గెచచ్, హారాను దేసిమి గెచచ్ జితె తిలొ.
జో అబాహామ్ చొ అబొబ్సి మొర గెతికయ్, దేముడు జోక

ఒతత్ తెంతొ తెదయ్ తికయ్, తూమ్ అపెప్ జితి దేసిమి ఉటట్
అయ్ లొ.† 5 గని జో ఇనెన్ జితె తిలి పొది, ఏక్ అడుగుచి
ఎదిలి టాన్ క సొంత మెనంతి రితి, జోక పబు సెలవ్ దెయె
నాయ్. గని, అబాహామ్ క ‡సంతానుమ్ తెదొడి నెంజిలె కి,
దేముడు జోక, పడొత్ క ఈంజ దేసిమ్ చి బుఁయి తుచి సొంత
ఆసిత్ తుకయ్దాగెలిందె. తుకయ్,చితుచి పెటిట్ జెరిమ్తసక;
తుచి సెకుమ్ చక; కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రితి దా గెలిందె
మెనజో పబు సంగిలన్.

6 “దేముడు జోవయింక అనెన్ కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె,
తుమ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ క జెరిమ్తస ఏక్ కాలుమ్ క, చెతత్ర్
పుంజొ వెరుస్లు వేరె దేసిమి సెమ తెన్ జితె తవుల, ఒతత్
గొతిమానుస్ల్ జా జివుల. 7 గని జా కాలుమ్ క జేఁవ్ క
ఏలుప కెరి దేసిమ్ చక ఆఁవ్ సిచచ్ కెరిందె. చి సిచచ్ కెరెల్,
తుమ్ చి సెకుమ్ చక ఒతత్ తెంతొ విడద్ల్ జా, బార్ జా ఇతత్ల్
ఉటట్ జా, జిఁయ అంక బకి కెరె తవుల మెన పబు వరుమ్
దా,§ 8అబాహామ్ చి సెకుమ్ చమునుస్బోదల్ ఎతిక్జిన్ జో
దేముడుచ మానుస్ల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనుక మెన
అనెన్క్ *పమానుమ్ దిలొ.† జాకయ్, అబాహామ్ ఇసాస్కు
జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ క జా గురు కెరి సునన్తి కెర దిలొ. పడొత్
ఇసాస్కుయాకోబుక ‡పాయిలన్,చియాకోబు §పుతత్రుస్ల్ క
పాయిలన్. జేఁవ్ బారజిన్ జలె, అమ్ చి సెకుమ్ క తొలితొచ
వెలెల్లమానుస్ల్ జల.

సెత్పను సంగిలియోసేపుచి కత
9 “జలె, జేఁవ్బారజిన్ తె దెసుస్జిన్ అనన్సీంసియోసేపు

మెలొ జోవయించొ బావొస్ క గోస జా, జా వాట్ అయ్ లచి
ఐగుపు దేసిమ్ చొ మానుస్ ఎకిక్లొతె *విక గెల. గని
దేముడు జోక తోడు తా, 10జో సేడల్ సెమల్ ఎతిక్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరల్న్. చి ఐగుపు దేసిమ్ చొ పరో రానొ,
యోసేపుక దెక, చెంగిలొ మానుస్, బుదిద్ తిలొసొ ఈంజొ”
మెన,జోకమెనిస్లన్, చిజోచి గెర్ తె ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ఒండి
రాజిమ్ చి ఉపిప్రి కి, ‘ఏలుప కెరుస్’ మెన జోక వెలొల్ కెరొల్ .
ఒతత్ రానొక పిటట్వయోసేపుక కో వెలొల్ జతి నాయ్.

11 “జలె, †యోసేపు ఒతత్ ఏలుప కెరె తతికయ్, ఒండి
ఐగుపు దేసిమి, జోచ అనన్సీంసి తిలి కనాను దేసిమి
కి కరు అయ్ లి. చి ఎతిక్జిన్ గొపప్ సెమల్ జల, చి
అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క కతిసి కేన్ కి దొరుక్ జయె నాయ్.
12 గని, ‘ఒతత్ ఐగుపు దేసిమి దాన్ తిఁయ అసిత్’ మెన
అమ్ చొయాకోబుపూరుగ్ మ్ చొసూనతా,దాన్ గెనన్ ఆన్ తు
మెన, పుతత్రుల్ జల అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క ఒతత్ తెదయ్ లన్.
13 దొయెయ్రి తెదయ్ తికయ్, ఆఁవ్ తుమ్ చొ బావొది మెన

* 7:3 7:3ఆదికాండుమ్ 11:31, 12:1-3. † 7:4 7:4ఆదికాండుమ్ 12:4-8. ‡ 7:5 7:5ఆదికాండుమ్ 15:5, 7, 18, 17:8, 16-19. § 7:7
7:7 ఆదికాండుమ్ 15:13-14. * 7:8 7:8 ఆడ † 7:8 7:8 ఆదికాండుమ్ 17:10-14. ‡ 7:8 7:8 ఆదికాండుమ్ 25:26. § 7:8 7:8
ఆదికాండుమ్ 35:22-26. * 7:9 7:9 ఆదికాండుమ్ 37 అదయ్యుమ్. † 7:11 7:11 ఆదికాండుమ్ 41-50 అదయ్యల్.
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యోసేపు జోవయింక సంగిలన్. చి జా దీసి తెంతొ
యోసేపుచి కుటుంబుమ్ చమానుస్ల్ రానొ జలొ పరో రానొ
తెన్ అలవాట్ జల, 14 చి అబొబ్సి జలొయాకోబుక, జోచి
కుటుంబుమ్ చ ఎతిక్క, గెర్ చ ఎతిక్క, ‘ఇతత్ల్ జా కతు.
జితు!’ మెన, యోసేపు సంగ తెదయ్ లన్. యాకోబుచి
కుటుంబుమ్ చ, గెర్ చ, కెతిత్జిన్ జవుల మెలె, డబబ్య్
పాఁచ్ జిన్. 15 జలె, ‡యాకోబు జోచ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్
తెన్ ఐగుపు దేసిమి ఉటట్ గెల. యాకోబు ఒతత్ జిఁయ,
ఒతత్ మొరల్న్. జోచ పుతత్రుల్ కి ఒతత్ జిఁయ మొరల్, చి
16జోవయింతె కో మొరెల్, కనాను దేసిమ్ చి ‘సెకెము’ మెలి
జేఁవ్ అగెగ్ జితె తిలి బయిలు దేసిమ్ తె పీనుమ్ వయన,
రోవిల. కేన్ మెసెన్ రోవిల మెలె, జా సుటుట్ వెండి కాసుల్ క
‘హమోరు’మెలొఒతత్చొమానుస్తెఅబాహామ్మెసుస్న్గెన
తిలొ. జయియ్మెసెన్ రోవిల.

మోసేచిమతెత్లి సెత్పను సంగిలిసి
17 “జలె, జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమి బస జా రమారమి

చెతత్ర్ పుంజొ వెరుస్ల్ జలి పొది, ‘ఐగుపుతె§ జేఁవ్ నే
ఉటట్ గెతె అగెగ్ అబాహామ్ క సంగ తిలి దేసిమి అనెన్ ఉటట్
గెతి సమయుమ్ జా అసెస్’ మెన దేముడు దెకిలన్. జా
సమయుమ్ జా అయ్ లి పొది, అమ్ చి సెకుమ్ చ జేఁవ్
బారజిన్ పుతత్రుస్ల్ చ మానుస్ల్ కెతిత్జిన్ జా తిల మెలె,
ఒగగ్ర్ జిన్ జా జెరమ్ అసిత్. 18 జేఁవ్ దసిస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా
గెతికయ్, అగెగ్చ పరో మెల రానల్ మొరికయ్, నొవొ పరో
ఏలుప కెరయ్. జో యోసేపుక నేనొల్సొ, జోచ మానుస్ల్ క
విరోదుమ్జలొసొ. 19జోఅమ్ చపూరుగ్ ల్ కమోసిమ్కెరల్న్.
కీసి మెలె, ‘జేఁవ్ జిలె ఒగగ్ర్ జిన్ జా అమ్ క జీనుల’ మెన,
ఎతిక్క మారుక మెన, జోవయించ నొవర్ జెరిమ్ల బోదల్ క
‘దెరున్ సేడుత్ ’మెన,అబబ్దింసిచి అతిత్ పరో సెమ కెర దిలన్.

20 “జేఁవ్ పొదులె *మోసేజెరిమ్లన్. దేముడు జోక ఒగగ్ర్
పేమ దెకిలన్, చి తినిన్ జొనొన్ ఎద జోవయించ అబబ్దింసి
కీసి గే గెరి లుంకడ పోసిల. 21 గని పడొత్ , జోక అనెన్
లుంకడుక నెత కెర,అబబ్దింసిబార్ కెరికయ్,పరోచిదువిసి
జోక ఉకుక్ల గెరి నా, ‘సొంత పూతుత్ ’ మెలి రితి దెక, జోక
పోసిలి. 22 జా పోస, ఐగుపు దేసిమ్ చ గాయ్నుమ్ ఎతిక్
పండితుల్ చి అతిత్ సికడిల్, చి వడిడ్లె, జో ఒగగ్ర్ తెలివి తెన్
లటట్బెదె, కేన్ కామ్ కెరెల్ కి, తెలివి నిదానుమ్ కెరెదె.

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

బావుడుల్ జల అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె గెచచ్ దెకిన్ దె’ మెన

ఉచరల్న్. 24 జో గెలన్, అనెన్, జోవయింతె ఎకిక్లొక
ఐగుపు దేసిమ్ చొ ఎకిక్లొ పెటిల్సి దెకిలన్. దెక, జో దెబబ్ల్
కయ్ లొసొక తోడు గెచచ్, దెబబ్ల్ పెటొల్ సొక పెట మారల్న్.
25దసిస్ కెర కిచొచ్ ఉచరొల్ మెలె, అంక లోకుమ్ కెరొల్ అమ్ చొ
దేముడు జోచిఅతిత్ అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరెదె”మెనఅమ్ చ
ఇసాయేలులు అరుద్ మ్ కెరనుల, మెన ఉచరొల్ , గని దసిస్
ఉచరి నాయ్. 26 అనెన్క్ దీసి, మోసే జా వాటు అయ్ లె,
ఇసాయేలులు దొగుల పెటట్పుటిట్ జా అసిత్ మెన దెక కెర,
“సేంతుమ్ కెరయిందె” మెన ఉచర పాసి జా, కిచొచ్ మెలొ
మెలె, “బావుడుల్ , తుమ్ ఎకిక్ సెకుమ్ చ మానుస్ల్, తుమ్
కిచొచ్క ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ జటిట్ జా అసుస్స్?” మెన
పుసిలన్. 27పుసితికయ్,తపుప్ కెరొల్సొమోసేకసొడిపెలవ
దా కిచొచ్ మెలన్ మెలె, తుయి కొనొస్? అమ్ చి ఉపిప్రి
తుక అదికారుమ్ నాయ్, అమ్ క తీరుప్ కెరుక తుక సెకి
నాయ్. 28కాలి జో ఐగుపుచొమానుస్క తుయి పెటమారల్
దెబబ్ల్ అంకయ్ ఆజి పెటెత్ గె? మెన గగొగ్ ల్ జలొ. 29 దసిస్
సంగితికయ్, ‘అంక మారుల’ మెన, జా ఐగుపు దేసిమి
తంక బియఁ కెర,మోసేఉటట్ నిగ, దూరి తిలి బయిలు తిలి
మిదాయ్ను మెలి దేసిమి ఉటట్ గెచచ్, ఒతత్ జితె తిలన్. ఒతత్
తా, పెండిల్ జా దొగుల పుతత్రుస్ల్ క పాయిలన్.

‡దేముడుమోసేక డీసిలిసి
30 “అనెన్క్ దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ గెతికయ్, ఏక్ దీసి,

మోసే జా బయిలు టాన్ చి సీనాయి డొంగె తతికయ్, ఒతత్
మాములుమ్కంటొరూకుఅసెస్, రుకిక్ ఆగిలగుక దెరిల్. ఆగి
లగితొ జా రూకు తెడి, దేముడుచ దూత రితొ జా మోసేక
డీసిలన్. 31మోసేదెక, ఆచారిమ్జలొ. సరిగా దెకుక మెన
ఇదిల్ పాసి గెచుచ్క దెరెల్, కిచొచ్ సూనొల్ మెలె, 32 ‘ఆఁవ్ తుచ
పూరుగ్ ల్ చొదేముడు. ఆఁవ్,అబాహామ్ చి, ఇసాస్కుచి, పడొత్
యాకోబుచి, దేముడు.’ మెన సంగ, దేముడుచి అవాడ్
అయ్ లి. దసిస్ జతికయ్, మోసే బియఁ, అదుద్ ర్ జా, దెకుక
దయిరిమ్ జలొనాయ్. 33తెదొడి, పబు జోక, ‘తుచ జోడుల్
కడను. తుయి టీఁవొ జలి టాన్ ఒగగ్ర్ సుదిద్ అసెస్. 34జేఁవ్
ఐగుపు దేసిమ్ చఅంచ పెజల్ క కెర అలల్ర్ సెమల్ఆఁవ్ దెక
అసిస్. జేఁవ్ ఏడిత్సి సూన అసిస్, చి జోవయింక విడద్ల్ కెర
బార్ కెరయిందె మెన, ఆఁవ్ ఉత జా అసిస్. అపెప్, జే! జా
కామ్ చి రిసొ ఐగుపు దేసిమి తుక అనెన్ తెదయిందె.’ మెన
పబు జలొ దేముడుమోసేక సంగిలన్.

35“జో §మోసేకజోవయించమానుస్ల్, ‘అమ్ చిఉపిప్రి
తుక అదికారుమ్ నాయ్. అమ్ క తీరుప్ కెరుక తుక సెకి
నాయ్’ మెన అగెగ్ సంగ తిల, గెద. గని జోవయింక ఏలుప

‡ 7:15 7:15 ఆదికాండుమ్ 46 అదయ్యుమ్. § 7:17 7:17 17చి ఉపిప్ర్ చి తతిత్ టాన్: నిరగ్మకాండుమ్, లేవీయకాండుమ్ సంకాయ్కాండుము,
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కెరుక కి, జోవయింక విడద్ల్ కెర బార్ కెరుక కి మెన, రూక్ తె
డీసిలొ దూతపోలిక జలొసొచి అతిత్ దేముడు జోకయి ఆడ
దా తెదయ్ లొ. 36 పబుచి అదికారుమ్ తెడి జోవయింక
విడద్ల్ కెర, బార్ కెర, వాట్ దెకయ్ తె తిలి పొది, పబుచి
సెకి తెన్ పబు సంగిల కిచొచ్ కిచొచ్ వెలొల్ కమొ మోసే
కెరల్న్. ఐగుపు దేసిమ్ క నే ములెత్ అగెగ్ కి, పడొత్ ‘ఎరన’
సముదుమ్ తె, పడొత్ జేఁవ్ పెజల్ ఎతిక్జిన్ తెన్ జేఁవ్ దొనిన్
విసొ వెరుస్ల్ జా బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది కి.

37 “జలె, దేముడు అంకయ్ కీసి తెదయ్ లన్ గే, జోచ
కబురుల్ సూనయ్ తిరిసొ,జోచికామ్జరుగ్ కెరి రిసొ,తుమ్ చ
ఇసాయేలుల్ తెచొఅనెన్కొల్ క పడొత్ క తెదవ టీఁవొ కెరెదె”మెన
అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క సంగ తిలొసొ జోమోసేయి. 38 అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ జల పెజల్ ఎతిక్ జటుట్ తెన్ జా బయిలు దేసిమి
బులెత్ తిలి పొది, దేముడుచొ దూత *సీనాయి డొంగె అనెన్
డీస, మోసే తెన్ లటట్బల్న్. చి దూతక చి అమ్ చపూరుగ్ ల్ క
జో మోసే మదెనె జా, అమ్ క దెంక మెన దేముడు సొంత
రెగిడల్ ఆగన్ల్, జీవ్ దెత ఆగన్ల్,జోతె నఙనల్న్.

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

తిలి పొది, అంకయి గొరెల్ గట కండ బలి దెతె
తిలదు గె? 43నాయ్. ‘దేముడుల్ ’ మెన వేరచక
జొకరుక కోర్ పజా, ‘మొలొల్ క’దేముడుమెన, గుడి
బంద జొకరల్దు. సుకొక్ గురు తిలొ రొంపాయను
మెలొసొక దేముడు మెన జొకరల్దు. దసస్చచ
బొమమ్ల్ కెర జొకరల్దు. తుమ్ దసిస్ కెరిల్ రిసొ,
బబులోను దేసిమి ఒతత్ల్ తొ తుమ్ సరద్ నెంతె తతి

రితి, తుమ్ క ఒతత్చ మానుస్ల్ ఏలుప కెరు మెన,
జేఁవ్ కడ నెతుత్ ,మెన సిచచ్ దెయిందె”

మెన దేముడు రెగడ్ సిచచ్ దిలన్.
44 “జలె, జా బయిలు దేసిమి అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ బులెత్

తిలి పొది ఇదిలిసి దేముడుచి గుడి తిలి రితి, టంబుగుడడ్క
తెయార్ కెరిల్ దేముడుచి ‡గుడి ముకిక్మ్ క జోవయింతెన్
తిలి. ఇసి తెయార్ కెర” మెన దేముడు మోసేక కిచొచ్
సంగిలన్ గే, జో సంగిలి పోలిక, జో సంగిల సామనుల్ క
తెయార్ కెరల్. 45 ఒతత్ తెంతొ, మోసే §మొర యెహోసువ
మెలొసొ వెలొల్ జలి పొది, అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ బయిలు
దేసిమ్ క జీనఈంజ దేసిమిఉటట్ అయ్ ల. *దేముడు తోడు
తతికయ్, ఒతత్ జితె తిల వేర వేర సెకుమ్ లుచ మానుస్ల్ క
అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ యుదుద్ మ్ కెర ఉదడ గెల. తెదొడి కి,
అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ జా గుడి వయ ఆనల్. †ఒతత్ తెంతొ,
అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ దావీదు రానొ తిలి ఎదక కి జయియ్
గుడితె దేముడుక బకి కెరె తిల. 46జో దావీదుక దేముడు
పబు పేమ తిలొ, చియాకోబు బకి కెరె తిలొ దేముడు పబు
కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రితి దేముడుచి గుడి ఆఁవ్ జవుస్
బందిందె మెన దావీదు ఆస జా ఉచర తిలొ. 47 దసొచొ
బందుక మెన జో పబు సెలవ్ దెయె నాయ్, చి దావీదుచొ
పుతుత్ సి ‡సొలొమోను రానొ జలిపొది,జొయియ్ బందిలొ.

48 “గని, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు
పబు కేనె జితయ్మెలె, మానుస్ తెయార్ కెరల్ గుడితె తయె
నాయ్. జోచికబురుల్ సంగిలొపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ రితి;
49 పరలోకుమ్ అంచి సిఙాసనుమ్. బూలోకుమ్

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

మెన, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ అమ్ చొ పబు రెగడ్ అసెస్.”
మెనజోవయింక పరిచచ్ కెరల్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సెత్పను బుదిద్
సంగిలన్.

51“పడొత్ జోక పరిచచ్ కెర జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సెత్పను,
తుమ్రాడ్జీవ్ చమానుస్ల్,దేముడు సంగిలిసుదిద్ గురుచి
సునన్తి అమ్ కెరన అసుస్మ్ మెన తుమ్ సంగితసు, గని
జా ఎతిక్ తుమ్ క కామ్ క నెంజె. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి
పెటిట్ సుదిద్ జసు నాయ్, తుమ్ చ కానొ సూనుక నెసితి,
చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సికడిత్సి తుమ్ ఒపుప్స్
నాయ్. తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ కీసి పాపుమ్ కెరల్ గే, తూమ్
కి దసిస్. 52 జేఁవ్ పొదులె, దేముడు కచి కచి అతిత్ కబురుల్

* 7:38 7:38నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20అదయ్యల్, 24:12, 31:18. † 7:39 7:39నిరగ్మకాండుమ్ 32అదయ్యిమ్. ‡ 7:44 7:44నిరగ్మకాండుమ్
24:10-31 అదయ్యిమ్ ఎద. § 7:45 7:45 దివ్తీయోపదేశ 34 అదయ్యిమ్. * 7:45 7:45యెహోసువ 1-6 అదయ్యల్. † 7:45 7:45
సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 7:1-17. ‡ 7:47 7:47రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్ 6 అదయ్యిమ్.



బారికుల్ కమొ 7:53 178 బారికుల్ కమొ 8:13

తెదయ్ లె,తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చజోవయింకఅలల్ర్ కెరుక,జో
తెదయ్ లసతె కకక్ నే పిటెత్. పడొత్ , ‘పరలోకుమ్ చి పునిన్మ్
తిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొజెంక అసెస్’మెనజోవయింతె
కో సంగిల గే, జేఁవ్ తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చజోకమారుక. దసిస్
కి,జో కీసుత్ జెతికయ్, తుమిజోక నెస, గోస కెర,జోకమార
గెలదు. 53 ‘పెజల్ క సికడుత్ ’మెన దేముడు దూతల్ చి అతిత్
తుమ్ కయ్జోచ ఆగన్ల్ దిలన్, గని జోచ ఆగన్ల్ రితి తుమ్
ఇండుక నెస, దసిస్ కెరల్దు”మెన అనెన్ సంగిలన్.

సెత్పనుక పతల్ గలమారిల్సి
54జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ ఈంజేఁవ్ కొడొ సూన, సెత్పనుచి

ఉపిప్ర్ చి జేఁవ్ చి కోపుమ్ క రకుక నెత కెర, దంతొ చపల్నల్.
55 జో, మాతుమ్, జోచి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
బెర తతికయ్, ఆగాసుమ్ పకక్ చెంగిల్ దెక, కిచొచ్ దెకిలన్
మెలె, దేముడుచి ఉజిడి దెకిలన్, చిజో దేముడుచి ఉజెతొ
పకక్ యేసు టీఁవొజ దెకిలన్. 56జా దెక సెత్పను, “ఆదె,
పరలోకుమ్ఉగిడ్ జలి రితి దెకితసిమెలె,మానుస్జాజెరుమ్న్
అయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దేముడుచి ఉజెతొ పకక్
టీఁవొజ అసెస్.” మెన సంగిలన్. 57జో దసిస్ సంగితికయ్,
జోవయించికోపుమ్ చిఒరస్దా, జేఁవ్ చి కంగొడ్ డంకన, జటుట్
తెన్ జోచిఉపిప్రి నిగజాజోక దెరల్. 58జోక పటున్మ్ తెంతొ
పెలవదాబార్కెర,జోకపతల్గలమారుకదెరల్. సాచిసంగ
తిలస జోక పతల్ గలిలిస్ తె బెదిల. పతల్ గలుక మెన,
జేఁవ్ చ ఉపిప్ర్ చ పాలల్ కడన కెర, సావులు మెలొ ఉబెడొ
ఎకిక్లొచి చటెట్ తిల. 59 జేఁవ్ మానుస్ల్ పతల్ గల మారె
తతికయ్, సెత్పను ఇసి మెన పారద్న కెరల్న్. “పబు జలొ
ఓ యేసు, అంచి జీవు తూయి తుచితె కడ నే” మెన కెర,
60మొగల్టెక, గటిట్ఙఅవాడ్తెన్ఒరస్దాఅనెన్, “పబువ,
ఈంజేఁవ్ అపెప్ కెరి పాపుమ్ ఇనెన్యింక చెమించుప కెరు!”
మెనపారద్న కెరమొర గెలన్.

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

కి ఒపప్న తిలొ.

నంపజలస చెదురప్ జా వేరతె ఉటట్ గెలిసి
జలె, జా దీసి తెంతొ, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెయేసుక

నంపజలసమొతుత్ మ్ క నంపనెంజిలయూదుల్ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్
అలల్ర్ కెరుక దెరల్. అలల్ర్ కెర జోవయింక ఉదడిత్కయ్,
నంపజలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ చెదురప్ జల. చెదురప్ జా ఒండి
యూదయ పదేసిమి చి సమరయ పదేసిమి గెల. యేసుచ
బారికుల్,మాతుమ్,యెరూసలేమ్ తెతాఁ గెల.

2జామదెనె, పబుక సతిత్మ్ తిలయూదుల్ సగుమ్ జిన్
సెత్పనుక రోవిల, ఏడుకులు జా ఒగగ్ర్ దుకుమ్ తెన్ రోవిల.
నంపజలసక సావులు ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరె తిలిసి

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

4చెదురప్ జలయేసుపబుక నంపజలస, జలె, కిచొచ్ కెరె
తిల మెలె, జోచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తా
బులెత్ తిల.

5 తెదొడి బారజిన్ బారికుల్ తె తిలొ పిలిప్ మెలొసొ,
సమరయ పదేసిమ్ చి పటున్మ్ ఏక్ తె గెచచ్, యేసుకీసుత్ ,
‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జొయియ్’ మెన పెజల్ క
బోదన కెరె తిలన్. 6ఒతత్చ పెజల్జోచిబోదన సూనల్,అనెన్,
జోచిఅతిత్ జరుగ్ జలయేసుపబుచినావ్తెన్వెలొల్ కమొదెక,
ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ ఎకిక్ పేమ జా, జో సంగిలి బోదనక నంప
కెర,యేసుక నంపజా గెల.

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

9 ఏక్ పటున్మ్ తె సీమోను నావ్ తిలొ మానుస్ జా. జో
అగెగ్,జాపటున్మ్ తె,మంతుమ్ కెరస కిచొచ్ కిచొచ్మాయచ
గారెడుల్ కెరె తిలన్. కిచొచ్ కిచొచ్ వెలొల్ కమొ కెర, ‘ఆఁవ్
వెలొల్ ’ మెనన, సమరయ పదేసిమ్ చ ఎతిక్జిన్ క ఆచారిమ్
కెరెదె. 10జోచ కమొ దెక, “దేముడుచి వెలిల్ సెకి తిలొసొ
ఈంజొ” మెన, బాల వెలొల్ జా పాంతుమ్ చ ఎతిక్జిన్ జోక
నంపజా తిల. 11 కిచొచ్క జోక దసిస్ నంపజా మోసిమ్ జా
తిల మెలె, జో ఒగగ్ర్ వెరుస్లు సయ్ తాన్ చ దస కమొ కెర
కెర జోవయింక ఆచారిమ్ కెరె తిలన్.

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

* 8:12 8:12 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’ మెలె, 1జోవయింక నంపజలమానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప కెరిసి, 2జోవయించి ఆతమ్సెకి ఈంజ
లోకుమ్ తె కామ్ కెరిసి, 3ఈంజ ఉగుమ్మారుస్ప జలె జో ఎదారుద్ మ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప కెరిసి, చి 4 పరలోకుమ్ తె జో ఏలుప కెరిసి. † 8:12 8:12
నెంజిలె ‘నావ్’.
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14 జలె, సమరయచ మానుస్ల్ దేముడు దిలి
యేసుపబుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా అసిత్
మెన యెరూసలేమ్ తెచ బారజిన్ బారికుల్ సూన కెర,
‘జోవయింతె గెచచ్ దెకుత్’ మెన, పేతురుక చి యోహానుక
తెదయ్ ల.

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

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

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

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

“తుయి ఉటట్ ఇనెన్ తెంతొ బార్ జా, దచెచ్న పకక్చి వటెట్ ,

మెలెయెరూసలేమ్తెంతొగాజాపటున్మ్ఎదపాఁవితి వటెట్
గో”మెన సంగిలన్.

27 పిలిప్ సూన, బార్ జా, జా వటెట్ గెలన్. జా వటెట్ గెతె
తతికయ్, ఐతియొపీయు దేసిమ్ చొ ఆండెరొ జావాట్ జెతె
అసెస్. జో ఐతియొపీయు దేసిమ్ చి ‘కందాకె’ మెలి రానిచొ
ఆదికారి, డబుబ్ల్ దెకితొ ఆదికారి జా అసెస్. దేముడుక బకి
కెరుక మెన, జో యెరూసలేమ్ తె జా తిలొ. 28 అపెప్ అనెన్
జోచిసొంతదేసిమిఉటట్ గెతెఅసెస్. జోచిరదుమ్ తెవెసతా,
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయా పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ సదు కెరె అసెస్.

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

32 దేముడుచి కేన్ కోడు జో సదు కెరె తిలొ మెలె,
“మెండక కండ బలి కెరి రిసొ ఉదడ నెతిత్ రితి జోక ఆనల్,
నెంజిలె రోమల్ కతయ్ తి మొకెమ్ మెండపిలల్ కీసి జమ్ న
తయెదె గె దసిస్ ఈంజొ కి చోండి డంకన తుకెల్ తయెదె.
33 ఇనెన్చి విలువ కడల్, చి ఇనెన్చి రిసొ సరిగా తీరుప్ జతి
రితి ఒపిప్తి నాయ్. ఇనెన్క ‘బోదల్ పాయ్ లన్’ మెన కీసి
సంగుక జయెదె? ఇనెన్కఈంజ బూలోకుమ్ తెజేఁవ్మారల్!”
34 జో ఆండెరొ, పిలిప్ క కిచొచ్ మెన పుసిలన్ మెలె,
“దేముడు పబుచ కబురుల్ సంగితొజోపూరుగ్ మ్ చొ కచి రిసొ
ఇసి సంగితయ్? జోచి సొంతచి రిసొ గే, కేన్ జవుస్ వేర
మానుస్చి రిసొ గె?” మెన పుసితికయ్, 35 పిలిప్ చోండి
పుటట్వ, జో ఆండెరొ సదు కెరె తిలి కోడుచి అరుద్ మ్ తొలితొ
సంగ, యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్ జోక బోదన
కెరల్న్.

ఆండెరొబాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
36 తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల వటెట్ గెతె తా పాని గాడు ఏక్

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

‡ 8:37 8:37 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 37 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. § 8:37 8:37 జలొ…రచిచ్ంచుప కెరొసొచి
కోడు దసేస్ తయెనాయ్, గని జా అరుద్ మ్ ఒతత్ తయెదె.
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38తెదొడి రదుమ్ క జో టీఁవొ కెర, పిలిప్ ఆండెరొ దొగుల
ఉత పానితె ఉతిరల్, చి జో ఆండెరొక పిలిప్ బాపిత్సుమ్
దిలన్.

39 తెదొడి, జేఁవ్ పానితె తెంతొ అనెన్ బార్ జతికయ్,
*పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ క దెర నిలన్, చి ఆండెరొ జోక అనెన్ నే
దెకిలన్. జో ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ తెన్ సొంత దేసిమి ఉటట్
గెలన్.

40పిలిప్ ఒతత్ తెంతొ అజోతు మెలి పటున్మ్ తె డీసిలన్.
ఒతత్ డీస కెర బార్ జా, ఉతత్ర పకక్ గెతి వటెట్ గెచచ్ గెచచ్,
ఎతిక్ పటన్లె గఁవివ్లె పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ
సూనవ, సరియ పటున్మ్ తెపాఁవిలన్.

9
యేసుక నంపజలసక సావులు అలల్ర్ కెరె తిలిసి

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

3జలె,సావులుపయానుమ్గెతెతాదమసుక్పటున్మ్ క
పాసి అయ్ లి పొది, ఓదె, ఆగాసుమ్ తెంతొ అంకి అందర్
కెర ఉజిడిజోచి సుటుట్ నంతజాఅడుడ్ కెరిల్. 4చిజోబుఁయెయ్
సేడ నిజ తిలి పొది ఏక్ అవాడ్, “ఓ సావులు, సావులు,
అంక కిచొచ్క సిచచ్ల్అలల్ర్ కెరసి?” మెనసంగిలిసి సూనల్న్.
5 బియఁ గెచచ్, “తుయి కో, పబు?” మెన జో పుసిలన్, చి
“తుయి గోస కెరొయేసు, ఆఁవ్. 6అలెల్, తుయ్ఉటట్ ఈంజ
పటున్మ్ తె గెచచ్ పెసు, చి ఒతత్ తెంతొ తుయి కిచొచ్ కెరుక
అసెస్ గే, తుక సూనయిందె”మెనయేసు సంగిలన్.

7సావుల్తెన్బెద పయానుమ్ కెరె తిలమానుస్ల్, జలె,
జా అవాడ్ సూనల్, గని కకక్ నే దెక, కిచొచ్ మెనుక నెత కెర,
టకుక్న జా తిల. 8సావులు, మాతుమ్, బుఁయి తెంతొ
ఉటట్ , టీఁవొజ, అంకివొ ఉగిడెల్, కిచొచ్ దెకుక నెతిరొల్ . జాకయ్
జేఁవ్ జోక ఆతు దెర, దమసుక్ పటున్మ్ తెడి ఇండవ నిల.
9ఒతత్ తిరతి, కిచొచ్ నే కతె, కిచొచ్ నే పితె చువెవ్తా గుడిడ్ జా
తిలొ.
అననీయక పబు సావుల్ తె తెదయ్ లిసి

10 జలె, జా దమసుక్ పటున్మ్ తె యేసుక నంపజలొ
నిదానుమ్ తిలొ సిసుస్డు ఎకిక్లొ తిలొ. జోచి నావ్
అననీయ. జలె, యేసు సివన్తె జోక డీస కెర, జోచి నావ్
దెరికయ్, జో “అసిస్, పబు” మెన జబాబ్ దిలన్, 11 పబు
జోక, “తుయి ఉటట్ , సోగ మెలి వీది గో, చి యూదా మెలొ
ఎకిక్లొచి గెరి గెచచ్, ‘తారుస్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లొ సావులు
మెలొసొ తెన్ దసుస్ల్ జయిందె’ మెన సంగు. జో జా గెరి
తాపారద్న కెరె అసెస్. 12జోపారద్న కెరె తతికయ్,జోక కిచొచ్
సివన్ దెకవఅసిస్మెలె,అననీయమెలొఎకిక్లొజోసావులు
తిలి గెరి జా కెర, పెస, జోక ‘అనెన్ దెకుస్’ మెన జోచి బోడి
చడెదె మెన, ఆఁవ్ సావుల్ క సివన్ దెకవ అసిస్” మెన పబు
జో అననీయక సంగిలన్.

13 గని అననీయ బియఁ కెర, “జో మానుస్చి రిసొ
ఒగగ్ర్ జిన్ సంగ అసిత్, యెరూసలేమ్ తె తిల తుచయ్ సుదిద్
తిలమానుస్ల్ క జో ఎదివాట్ అలల్ర్ కెర అసెస్. 14జో ఇతత్ల్
అయ్ లె,తుచినావ్దెరసఎతిక్క దెర,బందుకమెనఎతిక్క
వెలెల్లపూజరుల్ జోక సెలవ్ దా అసిత్”మెన సంగిలన్.

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

17 పబు దసిస్ సంగితికయ్, అననీయ బార్ జా గెచచ్,
పబు సంగిలొ గెరి పెస, సావుల్ క బోడి చడ, “ఓ సావులు
బావొ, తుయి వటెట్ జెతె తతికయ్ తుక డీసిలొయేసు తుక
‘దెకుస్’ మెన, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుచి పెటిట్ తతి
వరుమ్ తుక దొరుక్ జవుస్ మెన అంక ఇనెన్ తెదవ అసెస్”
మెన అననీయ సంగిలన్. 18 సంగిల్ బేగి, సావుల్ చ
అంకివొ తెంతొ పొరల్ రితస కుసిడల్, చి జోచ అంకివొ అనెన్
డీసిల. తెదొడి జో ఉటట్ , బాపిత్సుమ్ నఙన, 19అనిన్మ్ కెర,
అనెన్ సతుత్ జలొ.
ఒతత్ తెంతొ, సావులు జా దమసుక్ పటున్మ్ తె యేసుక

నంపజల సిసుస్ల్ తెన్ సగుమ్ దీసల్ తాఁ గెలొ, 20 చి
బేగి జోవయించ సబ గెరలె యేసుచి రిసొ కిచొచ్ సాచి
సంగితెతిలన్మెలె, “నిజుమి,అమ్ చొదేముడుచొఎకిక్లొ
పుతుత్ స్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, జో” మెన సాచి
సంగిత్ తిలన్. 21సావులుక, ‘జో ఇసి సాచి సంగితయ్’
మెన సూన, ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జా, “యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె పబుచి నావ్ దెరస ఎతిక్జిన్ క అగెగ్ అలల్ర్ కెరె
తిలొసొ ఈంజొ, నెంజె గే? ఇనెన్చ నంపజలసక ఎతిక్క

* 8:39 8:39 ‘పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ క దెర నిలన్’ నెంజిలెజోమంతిచి పెటిట్ పబుచి ఆతమ్ బెరికయ్,జోదెతి సెకివరుమ్జోవయింక దొరుక్ జలి, చి పబుచి దూత
పిలిప్ క కడ నిలన్,చి…. * 9:1 9:1మతత్యి,మారుక్, లూకాచియోహానుతె ‘సిసుస్ల్’మెనఒగగ్ర్ సుటుల్ సంగిలెయేసుచబారజిన్ సిసుల్ కయిసంగితతి,
గని ఈంజ కోడుతెచి రితి, కో జోవయింక నంపజాజోవయింక నిదానుమ్ ఇండుల గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క ‘జోవయించ సిసుస్ల్’మెనుక జయెదె.
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వెలెల్లపూజరుల్ చి తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరవుకమెన దెర బందుక
ఉచర, ఇతత్ల్ అయ్ లొ” మెన కిచొచ్ ఉచరుక గే నేన
గెల. 22 జలె, సావుల్ క రోజుక పబు అనెన్ సెకి దిలొ, చి
దమసుక్తె జితెతిలయూదుల్ చ సబతెజోబోదన కెర కెర,
యేసుక, ‘నిజుమి దొరుక్ జలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జో’
మెన తెలివి తెన్ రుజుజ్ ల్ బెదయ్ తె తిలొ, చి నంపనెంజిల
యూదుల్ కిచొచ్ జబాబ్ దెంక గే నేన గెల.
సావుల్ కమారుక మెనయూదుల్ కుట ఉచరల్

23 ఒగగ్ర్ దీసల్ గెతికయ్, సావుల్ క మారుక మెన
యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ కుటఉచరల్, 24గనిజేఁవ్ కుట
ఉచరిల్స్ చి రిసొ సావులు సూనొల్ . జోకమారుక మెన రోజుక
అందరెమెదెద్నె పటున్మ్ చ గుమమ్లెమానుస్ల్ రకితెతవుల,
చి రిసొ, 25జోచ సిసుస్ల్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, ఏక్ దీసి అందరె
జోకబొడొవదా, పటున్మ్ చిడోంక్తిలికోటతెచిగదితెవెగడ
దా, ఏక్ గంపతె వెసడ దా, కిటిక్వాట్ వాలివొ తెన్ కోట
ఒతత్ల్ తొఉతవ దిల, చి ఉటట్ నిగిలొ.

26 జలె, సావులు, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పాఁవ జా,
పబుచ ఒతత్చ సిసుస్ల్ తెన్ బెదుక ఉచరొల్ , గని జోవయింక
“నిజుమి, మారుస్ప జా పబుచొ సిసుస్డు జా అసెస్” మెన
నంప కెరి నాయ్, చి బియఁ గెల. 27 గని బరన్బా
మెలొసొ సావుల్ క తోడు జా, బారికుల్ తె కడ ఆన కెర,
సావులు వటెట్ గెతె తిలి పొది పబుక దెకిలిసి, పబు జో
తెన్ లటట్బిల్సి, పడొత్ దమసుక్తె సావులు దయిరిమ్ తెన్
యేసుచి నావ్ తెన్ బోదన కెరిల్సి ఎతిక్చి రిసొ బరన్బా
బారికుల్ క సాచి సంగిలన్. 28 జాకయ్ జా దీసి తెంతొ
యెరూసలేమ్ తెచ పబుచ జేఁవ్ బారికుల్ జోక సరద్ తెన్
బెదవనల్, చి జోవయింతెన్ తా, రోజుక 29 పబుచి నావ్
తెన్ దయిరిమ్ తెన్ బోదన కెరె తిలన్. పడొత్ , యేసుక
నే నంపజల గీకు బాస లటట్బెత్ యూదుల్ క పబుచి సాచి
సావులుసంగితెతిలన్. రుజుజ్ ల్బెదయ్ తెతిలన్, గనిజేఁవ్
జోక మారుక కోర్ ప జా తిల. 30జోక జేఁవ్ మారుక కోర్ ప
జలిస్ చి రిసొ సిసుస్ల్ మెన కెర, జోక సరియ పటున్మ్
ఎదక బొడొవ దాఁ కెర, ఓడతె వెగడ, జో జెరిమ్లి తారుస్
పటున్మ్ తె తెదవ దిల.

31జలె,సావులు నంపజామారుస్ప జలిస్ చి రిసొ, జేఁవ్
పొదులె,ఒండియూదయపదేసిమి, గలిలయపాంతుమ్ తె
చిసమరయపదేసిమ్ తెయేసుక నంపజలసక కోఅలల్ర్ కెరి
నాయ్,చిఅనెన్డిటుట్ మ్జల. పబుకబియఁసతిత్మ్ఇండితె
తిల, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయింక దయిరిమ్
కెరె తిలి, చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజా,జోవయింతెన్ బెదిల.

32 జేఁవ్ పొదులె, పేతురు ఒండి బులెత్ తా, నంపజలస
ఎతిక్జిన్ క దెకితె తిలొ, చి లుదద్ మెలి ఏక్ పటున్మ్ తె
పబుచయ్ జల మానుస్ల్ జితె తిలిస్ తె జో తెన్ అయ్ లొ.

33 ఐనెయ మెలొ ఎకిక్లొ అసెస్. జో ఉటుట్ క, కదుల్ జంక
నెతకెర,అటుట్ వెరుస్ల్అంతురొన్తెఎంగడ్ అసెస్. 34పేతురు,
జలె,జోకదెక, “ఓఐనెయ,యేసుకీసుత్ తుకచెంగిల్ కెరయ్.
ఉటట్ , తుచి అంతురొన్ చెంగిల్ కెరను” మెన సంగిలన్.
సంగిలి బేగి,జోచెంగిల్ జా ఉటొల్ .

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

36జలె,యొపేప్మెలిపటున్మ్ తెతబితా, నెంజిలెదొరాక్
మెలి నావ్ చి తేర్ బోదయేసుక సిసుస్డిన్ జా అసెస్. జా కీసి
మానుస్ మెలె, మానుస్ల్ క ఒగగ్ర్ పేమ దెకితె తయెదె, బీద
సుదల్ క ఒగగ్ర్ తోడు కెరె తయెదె. 37 ఏక్ దీసి, జొరొజ్ సేడ
మొర గెలి. జాకదోవ కెర సుబుమ్ కెర, గెర్ చిఅంతసుత్ మ్ చి
గదితె పీనుమ్ నిజడ దిల.

38యొపేప్ మెలి జా మానుస్ మొరిల్ పటున్మ్ క పేతురు
తిలి లుదద్ పటున్మ్ దూరి నాయ్, చి పేతురుక ‘ఒతత్ అసెస్’
మెన సిసుస్ల్ సూన తా, “బే బేగి జె” మెన దొగులచి అతిత్
సంగతెదయ్ ల. 39పేతురు బేగిఉటట్ ,జోవయింతెన్గెలన్.
జా గెరి జో పాఁవిలె, జోక జా ఉపిప్రిచి గదితె బొడొవ దిల.
ఒతత్ జా పటున్మ్ చ రండెల్ మానుస్ల్ బెర అసిత్. జేఁవ్
పేతురుచి సుటుట్ నంత టీఁవ ఏడ ఏడ,జామొర గెలి దొరాక్
చెంగిల్తిలిపొది ‘బీదసుదల్’మెన,జోవయింకతునతిల
పాలల్ ఎతిక్ పేతురుక దెకయ్ ల.

40 పేతురు, జలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బార్ కెరవ దా,
మొగల్ టెక పబుక పారద్న కెరల్న్. తెదొడి, పీనుమ్ క దెకిత్
రితి పసుల, “ఓ తబితా, ఉటుట్ !” మెన జాక సంగిలన్.
సంగితికయ్, అంకివొ ఉగిడిల్, చి పేతురుక దెక, వెసిలి.
41 పేతురు జాక ఆతు దెర టీఁవడొల్ , చి రండెల్ మానుస్ల్ క
చి పబుచయ్ జల ఒతత్ తిల అనెన్ మానుస్ల్ క బుకారా కెర,
‘జీవ్జా అసెస్’మెన దెకయ్ లన్.

42 జా ఒండి యొపేప్ పాంతుమ్ తెచ మానుస్ల్ జేఁవ్ చి
రిసొ సూనల్, చి జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక నంపజల.
43 పడొత్ పేతురు ఒతత్ చమొ పికయ్ తొ సీమోను మెలొ
ఎకిక్లొచి గెరి ఒగగ్ర్ దీసల్తా గెలన్.

10
కొరేన్లీక పబు సివన్తె కబుర్ తెదయ్ లిసి

1 సరియ పటున్మ్ తె కొరేన్లీ మెలొ మానుస్ ఎకిక్లొ
తిలొ. రోమ్ దేసిమ్ చి జమానుల్ తెచి ఇటలీ మెలి జటుచొ
*పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ , జో. 2 కీసొ మానుస్ మెలె,
జో యూదుడు నెంజిలె కి, దేముడుక బియఁ, నిదానుమ్
తెన్ ఎకిక్ జోకయి బకి కెరె తిలొ. జోకయిపారద్న కెరె తిలొ

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

3 ఏక్ దీసి, రమారమి తినిన్ గంటల్ మెదెద్నె, పబు
దెకయ్ లి సివన్ ఏక్ దెకిలన్. కిచొచ్మెనజాసివన్తెసొసుట్ మ్
దెకిలన్మెలె, దేముడుచొ దూత ఎకిక్లొజా గెరి పెస,జోక,
“ఓ కొరేన్లీ” మెన బుకారికయ్, 4 కొరేన్లీ అదుద్ ర్ జా దెక,
“పబువ, ఈంజ కిచొచ్?” మెన పుసిలన్, చి దూత జోక
“తుచపారద్నల్ సూన, బీద సుదల్ క తుయిదరుమ్మ్ దిలిస్
దేముడు దెక, సరద్ జా అసెస్. 5 తుయి అపెప్ కిచొచ్ కెరుక
అసెస్ మెలె, యొపేప్ పటున్మ్ తెమానుస్ల్ క కబుర్ తెదవు,
చి పేతురు మెలొ సీమోనుక ఇతత్ల్ కడ ఆను. 6జోక ఒతత్
కేనె చజుకమెలె, చమొపికయ్ తొసీమోనుమెలొఎకిక్లొతె
తయెదె. జోచొ గేరు సముదుమ్సొడితయెదె”మెనదూత
సంగ ఉటట్ గెలన్.

7 కబుర్ సంగిలొజోదూతఉటట్ గెతికయ్, కొరేన్లీ దొగుల
జోచగోతుమానుస్ల్ క,చిదేముడుకనిదానుమ్ చొజోచితెడి
తిలొజమాను సుదొ ఎకిక్లొక బుకారా కెర, 8దూతడీసిలిసి
సంగిలిసి ఎతిక్ జోవయింక సంగ కెర,యొపేప్తెజోవయింక
కబుర్ తెదయ్ లన్.
పేతురుక పబు దెకయ్ లి సివన్

9అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్మానుస్ల్ కొరేన్లీ తెంతొ పయానుమ్
జెతె తాయొపేప్క పాసి జా గెతికయ్, పేతురు ఒతత్ గెరి తా,
పారద్న కెరుక మెన, రమారమిమెదెద్నె ఒరెన్ వెగిలొ. 10ఒతత్
పారద్న కెరె తిలె, జోక చూ కెరిల్. ‘కిచొచ్గె కతిసి కావలె’
మెన కబుర్ తెదయ్ తికయ్, ఎటొట్ చ మానుస్ల్ తెయార్
కెరె తతికయ్, పబుతె పేతురుచి మెనుస్ పూరి తా, పబు
దెకయ్ లి సివన్ ఏక్ పేతురు దెకిలన్. 11 కిచొచ్ దెకిలొ మెలె,
పరలోకుమ్ఉగిడ్ జలి, చి ఏక్ వెలిల్ తెరజాచ చెతత్ర్ కోనల్ తె
దెరయ్ జా, బుఁయెయ్ ఉత జెతె అసెస్. 12 జా తెరచి
ఉపిప్రి కిచొచ్ బెర అసెస్ మెలె, బూలోకుమ్ చ ఎతిక్ రకల్
జంతువుల్, సొముమ్ల్, అయివొ, ఆగాసుమ్ చ పిటట్లు.
13 అనెన్, “ఓ పేతురు, ఉటట్ , కండ, పోడు కా” మెన ఏక్
అవాడ్ అయ్ లిసి పేతురు సూనొల్ . 14 గని జో, “నాయ్,
పబు. నెంజె. ఆఁవ్ జెరిమ్ల్ తెంతొ కిచొచ్ గార్ చి ఆఁవ్ కెఁయయ్
కయినాయ్”మెన పబుక సంగిలన్, 15జలె, అనెన్క్ సుటుట్
పబుచి జా అవాడ్ చి జోచి తెన్ ఉంకయిలన్. కిచొచ్ మెన
సంగిలన్ మెలె, “ ‘సుదిద్ అసెస్. కంక జయెదె’మెన కిచొచ్చి
రిసొ దేముడు సంగ అసెస్ గే, జాక తూయి ‘గారు’ మెన
సంగు నాయ్” మెన సంగిలన్. 16 తివెవ్రి ఇసి జలి, చి
పరలోకుమ్ తెజా ఎతిక్ అనెన్ ఉకిక్ల్ జలి.

17 జలె, “ఆఁవ్ దెకిలి సివన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్?” మెన,
పేతురు కిచొచ్. ఉచరుక గే నేన తతికయ్, ఏదె, కొరేన్లీ
తెదయ్ ల మానుస్ల్, “సీమోనుచొ గేరు కేన్ గేరు?” మెన

పుస సూన తా, ఒతత్ గుముమ్మె టీఁవొజ తిల. 18 “పేతురు
మెలొ సీమోను ఇనెన్ జితె అసెస్ గె?” మెన కేక్ గల.

19 పేతురు, జలె, ‘సివన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్?’ మెన ఉచరె
తతికయ్, పబుచి ఆతమ్ జోక, “ఈందె, తీగల్ మానుస్ల్ తుక
చజితతి. 20తుయిఉటట్ ఉతగో,చితుక కేనె కడనెవులగే,
అనామ్నుమ్నెంతెజోవయింతెన్బెదగో. ఆఁవివ్జోవయింక
తెదవ అసిస్”మెన సంగిలన్.

21జాకయ్ పేతురు జేఁవ్ మానుస్ల్ తె ఉత జా, “తుమ్
చజితొసొ అఁవివ్. కిచొచ్క జా అసుస్స్?” మెన పుసిలన్.
22 జేఁవ్, “కొరేన్లీ మెలొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్
మానుస్ అమ్ క తెదవఅసెస్. జోదేముడుక బితొసొ, సతిత్మ్
తిలొసొ. తుమ్ చ యూదుల్ ఎతిక్జిన్ జోక, చెంగిలొ
మానుస్ జో, మెన సంగితతి. జోక, జలె, దేముడుచొ దూత
ఎకిక్లొ డీస కెర, పేతురుక బుకారవన్, చి జో కిచొచ్ సంగెదె
గే తుయి సూను, మెన సంగితికయ్, తుక కడ నెతి రిసొ
అమ్ క జో తెదవ అసెస్” మెన జేఁవ్ తీగల్ పేతురుక సంగిల.
తెదొడి “అనిన్మ్కా కెర,అజిక ఇనెన్ నిదతా”మెనపేతురు
గెరి బుకారా, జేఁవ్ క మరియాద కెరల్న్.

పేతురు కొరేన్లీతె గెలిసి
23 అనెన్క్ దీసి పెందలె ఉటట్ , పేతురు, జేఁవ్ తీగల్ తెన్,

చి యొపేప్తెచ పబుక నంపజల అనెన్ సొవువ్జీన్ తెన్,
కొరేన్లీతె గెచుచ్క బార్ జల. 24 అనెన్క్ దీసి సరియ
పటున్మ్ తె పాఁవ, పటున్మ్ తె పెసిలె, కొరేన్లీ జోవయింక
రకితె తా. ‘పేతురు కిచొచ్ మెనెదె గే సూన్ తు’ మెన,
జోవయించ మానుస్ల్ క, జోచ గోతుల్ ఎతిక్క బుకారా కెర
తెయార్జాఅసిత్.

25జలె, పేతురు జోచి గెరి పాఁవితికయ్, కొరేన్లీ దసుస్ల్
జా జోచి చటెట్ సెరున్ సేడ జొకరల్న్. 26 గని పేతురు జోక
ఉటట్వ కెర, “తుయి టీఁవొజ, ఆఁవ్ కి తుచి రితొ మానుస్”
మెన,జోతెన్అనెన్ లటట్బెత్ తా, 27గేర్తెడిపెసిలె,ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ ఒతత్ బెర అసిత్. 28జలె, పేతురు జోవయింక తెదొడి,
“ఆమ్యూదుల్,జలె,యూదుల్నెంజిలసచగెరలెపెసుక
జలె, యూదుల్ నెంజిలస తెన్ బెదుక జలె, అమ్ క గారు
మెన తుమ్ జానుస్. గని, ఆఁవ్ కిచొచ్ గారు మెనుక
జయె నాయ్, కకక్ నిసాక్రుమ్ దెకుక జయె నాయ్, మెన
దేముడు అంక అపెప్ దెకవ అసెస్. 29జాక, తుమ్ సంగ
తెదయ్ తికయ్, కిచొచ్ అనామ్నుమ్ నెంతె అయ్ లయ్. జలె,
కిచొచ్చి రిసొ అంక బుకారా అసుస్స్?” మెనపుసిలన్.

30 కొరేన్లీ కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఎదిలి వేలయ్,
అపెప్క చెతత్ర్ పొదుల్ జయెదె, ఆఁవ్ తినిన్ గంటల్ మెదెద్నె
గెరి పారద్న కెరె తతికయ్,చొకిక్ల ఉజిడ్ తిలపాలల్ గలన
తిలొ ఎకిక్లొ అంచి పురె టీఁవొజ, అంక, 31 ‘ఓ కొరేన్లీ,
తుయిపారద్న కెరె తతిసి దేముడు సూన అసెస్. తుయిబీద
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సుదల్ క దరుమ్మ్దెతెతతిసిదెకఅసెస్. 32జాకయ్,యొపేప్
పటున్మ్ తె, చమొ పికయ్ తొ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొ
సముదుమ్ సొడి జితయ్. జోచి గెరి గెచచ్, ఒతత్ తిలొ
పేతురు మెలొ సీమోనుచి రిసొ పుసుతు మెన మానుస్ల్ క
కబుర్ తెదవు.’ మెనఅంకజోదేముడుచొ దూతసంగిలన్.
33 సంగిల్ బేగి, తుచితె కబుర్ తెదయ్ లయ్, చి తుయి
తుచి దయక అయ్ లది. అలెల్, సంగు మెన పబు తుక
కిచొచ్ ఆడ దాఁ అసెస్ గే, జా సూనుక మెన అమ్ ఎతిక్జిన్
దేముడుచి నావ్ తెన్ బెర అసుస్మ్”.

34పేతురు చోండి పుటట్వ కిచొచ్ మెన తెదొడి బోదన కెరల్న్
మెలె, “దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్ మెన ఆఁవ్ అపెప్ సిక
అసిస్. 35 కేన్ దేసిమికోజోకబితతి,జోచికోడ్ రితి కెరతి గే,
జోవయింక తేడల్ నే దెకితె, జో ‘అంచయ్మానుస్ల్’ మెన
చెంగిల్ దెకితయ్మెన అపెప్ దెక అసిస్.

36 “జలె, ఇసాయేలులు మెల ఆమ్ యూదుల్ తె
దేముడు తెదయ్ లి కబుర్ తుమ్జానుస్. యేసుకీసుత్ చి తెడి
పాపుమ్ గెతి వాటు దొరుక్ జలి, చి దేముడుక మానుస్ల్ క
అడుడ్ నాయ్ గే, చి సేంతుమ్ దొరుక్ జలి మెలి కబుర్ జా,
జోయేసుయిఎతిక్క †పబుయి. 37జలె,తుమ్కెరల్పాపల్ క
పెటిట్ దుకుమ్ జాబాపిత్సుమ్ నఙన, మెనయోహాను బోదన
కెర కెర పాపుమ్ గెతి గురుక బాపిత్సుమ్ దెతె తిలి తెంతొ,
గలిలయపాంతుమ్ తెమొదొల్జాఅమ్యూదుల్ చిఒండి
యూదయ పదేసిమి జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జా
అసెస్. 38 మెలె, నజరేతు గఁవివ్ వడడ్ తిలొ యేసుక
‘ఈంజొయి అమ్ చొ పేమ తిలొ పుతుత్ , ఈంజొయి దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన దేముడు జోచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చి గురు దెకవ సెకి అదికారుమ్ దిలిసి జానుస్. పడొత్ ,
దేముడు జోవయించి పెటిట్ తిలి రిసొ, మానుస్ల్ క చెంగిల్
దెకితె తా, సయ్ తాన్ అలల్ర్ కెరల్స ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ కెరె
తాయేసు బులెత్ తిలిసి తుమ్జానుస్.

39 “అమ్ యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్ కి, అమ్ చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె కి, జోయేసు కెరిల్సి ఎతిక్క అమ్
సాచి జా అసుస్మ్. గని జోక సిలువతె ‡టీఁవొ కెర మారల్.
40 దేముడు అబొబ్సి తిరత్ క జోక అనెన్ జియడ, జో అనెన్
జిలిస్ క మానుస్ల్ రుజుజ్ దెకిత్ రితి డీసయ్ లన్. 41 కకక్
డీసిలొ మెలె, ఎతిక్జిన్ పెజల్ క నాయ్, గని జో దేముడు
నిసానల్ ఆమ్ §సాచుల్ కయి డీసిలన్. జో జీవ్ జా ఉటిల్
పడొత్ , జో తెన్ సగుమ్ సుటుల్ అనిన్మ్ కయ్ లమ్. 42 జలె,
అమ్ క డీస కెర, పెజల్ ఎతిక్క అంచి రిసొ బోదన కెర,
జితసక మొరల్సక ఆకర్ దీసిక అఁవివ్ తీరుప్ కెరుక మెన
దేముడు అబొబ్ అదికారుమ్ దా అసెస్. సంగ మెన, జోచి

రిసొ ఆమ్సాచి జంక మెన, జోయేసుయి అమ్ క ఆడ దాఁ
అసెస్. 43 జోచి రిసొ కో జోక నంపజవుల గే, జోచి నావ్
తెన్జోవయించపాపల్ కచితుమ్చెమించుప జవులమెన
కబుర్ తెదయ్ లస ఎతిక్జిన్ సాచి జతతి” మెన పేతురు
బోదన కెరల్న్.

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

45 పడొత్ యూదుల్ చి గురు తిలి సునన్తి కెరంతి ఆగన్
నంప కెర, పేతురు తెన్జాతిల, పబుక నంపజలమానుస్ల్
ఆచారిమ్ జల. యూదుల్ నెంజిల జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ చి
పెటిట్ కి దేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్ పబు సువ దిలిస్ చి రిసొ.
46జాసువ దిలిస్ క కిచొచ్ గురు దెకిలమెలె, జేఁవ్మానుస్ల్
జేఁవ్ నే సికిల బాసల్ తెన్ లటట్బ, దేముడుచి గవురుమ్
సంగితె తిల. దసిస్ జతికయ్, పేతురు, 47 “అమ్ క జా
సుటుట్ జరుగ్ జలి రితి, ఇనెన్చి పెటిట్ కి దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ దొరుక్ జా అసెస్. జాకయ్ ఇనెన్క అమ్ బాపిత్సుమ్
దెంక కిచొచ్ అడుడ్ నాయ్. కో ‘పోని’ మెనుక బెదె నాయ్”
మెన సంగ, 48 “జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్
బాపిత్సుమ్ నఙన్ తు”మెన ఆడ దిలన్.
ఒతత్ తెంతొ “సగుమ్ దీసల్ ఇనెన్ తా” మెన పేతురుక

బతిమాలప్ జా సంగిల.

11
యూదుల్ నెంజిల సుదల్ రచిచ్ంచుప జలిస్

1 యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ కి *యేసుచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా మారుస్ప జా అసిత్ మెన,
సిసుస్ల్ తెన్ యూదయ పదేసిమ్ చి నంపజలస ఎతిక్జిన్
సూనల్. 2 జలె, సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్, పేతురు
యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ అయ్ లన్. యేసుక నంపజల ఒతత్చ
మానుస్ల్, యూదుల్ పేతురుక జేఁవ్ గోల కెరల్. 3 “ఆమ్
యూదుల్ చి గురుచి సునన్తి నే కెరనల్సచ గెరలె కిచొచ్క
గెలది? జోవయింతెన్ కిచొచ్క అనిన్మ్ కయ్ లది?” మెన
గోల కెరల్. 4 గోల కెరికయ్, జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ వరస్ తెన్
పేతురు సంగిలన్. 5 “ఆఁవ్యొపేప్ పటున్మ్ తె తా పారద్న
కెరె తిలయ్. పారద్న కెరె తా, పబుతె అంచి మెనుస్
పూరి తతికయ్, పబు దెకయ్ లి సివన్ ఏక్ దెకిలయ్. జా
సివన్తె, వెలిల్ తెర రితిసి జేఁవ్ చ చెతత్ర్ కోనల్ తె దెరయ్
జా, పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెతె అసెస్. అంచి పాసి ఉత
అయ్ లి. 6ఆఁవ్ సరిగా దెకిలయ్, పోసత్ మంద, డొంగుర్ చ
జంతువుల్, అయివొ గట, ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ జా తెరచి
ఉపిప్రి అసిత్.

† 10:36 10:36 ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ తిలొసొ, ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ. ‡ 10:39 10:39మతత్యి 27:32. § 10:41 10:41మతత్యి 28,మారుక్

16, లూకా 24,యోహాను 20, 21 అదయ్యల్. * 11:1 11:1మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. 6:7, 8:14 దెక.
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7 “పడొత్ ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్య్, ‘ఓ పేతురు,
ఉటట్ , కండ పోడ కా.’ మెన సంగిలిసి సూనల్య్. 8 గని,
‘నెంజె, పబు. ఆఁవ్ జెరిమ్లి తెంతొ కిచొచ్గార్ చిఆఁవ్ కెఁయయ్
కయినాయ్’మెన సంగిలయ్. 9సంగితికయ్, పరలోకుమ్
తెంతొ జా అవాడ్ అనెన్క్ సుటుట్ లటట్బ, కిచొచ్ మెన జబాబ్
దిలన్మెలె, ‘సుదిద్ అసెస్. కంక జయెదె’మెన, కిచొచ్చి రిసొ
దేముడు సంగెదె గే,జాకతూయిగారుమెనుక జయెనాయ్
మెన సంగిలన్. 10 తివెవ్ర్ ఇసి జలి, చి పరలోకుమ్ తె జా
ఎతిక్ అనెన్ ఉకిక్ల్ జలి. 11 ఉకిక్ల్ జలి బేగి, సరియ
పటున్మ్ తెంతొ అయ్ ల మునుస్బోదల్ తీగల్ ఆమ్ తిలి గెరి
పాఁవ అయ్ ల.

12 “జోవయింతెన్ బెద గో మెన పబుచి ఆతమ్ అంక ఆడ
దెతికయ్, జోవయింక తేడ నే దెకితె, బెద గెలయ్. అమ్ చి
తెన్ బెద అయ్ ల సొవువ్జీన్ పబుక నంపజలస కి, అంచి
తెన్గెల,చియూదుడునెంజిలొజోకొరేన్లీచొగెరిపెసిలమ్.
13పబుచొదూతజాదీసిజోచిగెరిటీఁవ సంగతిలిసిఅమ్ క
కొరేన్లీ సంగిలన్. దూత సంగ తిలిసి కిచొచ్ మెలె, ‘జెవుసు’
మెనసీమోను పేతురుక కబుర్ తెదవు. జోయొపేప్తెఅసెస్.
14 జో అయ్ లె, అంచి ఏక్ కబుర్ తుమ్ క సూనఎదె. జా
కోడు సూన నంపజలె, తూయి, తుమ్ చి గేర్ చ మానుస్ల్,
సేవ కెరస, ఎతిక్జిన్, పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జసెత్,
మెనజోక దూత సంగ తిలన్.

15 “పబుచి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సంగుక దెరికయ్,
ఆమ్ సిసుస్ల్ క చి అమ్ చి తెన్ నంపజల యూదుల్ క జా
సుటుట్ జరుగ్ జలి రితి, జా గేర్ చక కి జరుగ్ జలి. దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ అయ్ లి. 16 దసిస్
జరుగ్ జతికయ్, పబు అగెగ్ సంగ తిలి ఏక్ కోడు ఏదసట్
కెరల్య్. ‘యోహాను, పాని తెన్ బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, గని
పడొత్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ తుమ్ క బాపిత్సుమ్
దెమ్ దె’ †మెనయేసు సంగిలిసి ఏద కెర, ‘ఒహొ, ఇనెన్తెన్
నెరవెరుస్ప జలి’మెన చినిలయ్.

17 “జలె, ఆమ్ యేసు ‡కీసుత్ పబుక నంపజతికయ్
దేముడు అమ్ చిపెటిట్ జోచిఆతమ్ తతి వరుమ్ కీసి దిలన్ గే,
జోఅపెప్ జేఁవ్యూదుల్ నెంజిలసక కి దసిస్ వరుమ్ దిలన్
మెలె, ఆఁవ్ మానుస్, పబుక, తుచి ఇసుట్ మ్ పోని మెనుక
బెదెదె గె? బెదె నాయ్!” మెన పేతురు సాచి సంగిలన్.

18ఈంజసాచిసూనతాజేఁవ్ గోల కెర తిలబారికుల్,చి
పబుకఅనెన్ నంపజలస,అనామ్నుమ్తంకనెతిరల్,చి “దసిస్
జలె, యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ కి పాపుమ్ బుదిద్ ముల
దా పబుక నంపజలె, జేఁవ్ కి జోచి నావ్ తెన్ రచిచ్ంచుప
జవుల”మెన సరద్ తెన్ దేముడుక గవురుమ్ కెరల్.

యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ పబుక నంపజామారుస్ప
జలిసి

19 సెత్పను బోదన కెరె తిలి తెంతొ గోస జల మానుస్ల్
అలల్ర్ కెరిల్ రిసొ చెదురప్ జా తిల యేసుక నంపజలస,
ఈంజ మదెనె, ఉతత్ర పకక్ గెచచ్, సముదుమ్ చి పాసి తిలి
పేనీకే పాంతుమ్ ఎద పడొత్ సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొచి కుప,
డిబబ్ దేసిమ్ ఎద, పడొత్ సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయ
పటున్మ్ పకక్ బుల బుల, తెదొడి ఎద ఎకిక్యూదుల్ కయ్
పబుచి §సుబుమ్ కబుర్ సికడెత్ తిల.

20 గని అనెన్ సగుమ్ జిన్, కుప డిబబ్ దేసిమ్ చ, అనెన్
జాకదచెచ్నపకక్ తిలిసముదుమ్ఒతత్ల్ తొతిలి కురేనియు
పటున్మ్ చ, జా అంతియొకయ పటున్మ్ తె జాఁ కెర, గీకు
బాస లటట్బెత్ యూదుల్ నెంజిలసక కి యేసుపబుచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరల్. 21 జేఁవ్ బోదన కెరల్సక పబు
తోడు తతికయ్, జేఁవ్ గీసు దేసిమ్ చ సుదల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్
పబుక నంపజామారుస్ప జల.

బరన్బాక అంతియొకయతె తెదయ్ లిసి
22 ‘ఒతత్చ యూదుల్ నెంజిలస కి పబుక నంపజా

మారుస్ప జా అసిత్’ మెన యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి
సంగుమ్ చ నంపజల యూదుల్ సూన కెర, బరన్బాక
ఒతత్ జా సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె తెదయ్ ల.
23జో ఒతత్ పాఁవ కెర, ‘జోచి దయచి రిసొ దేముడు జేఁవ్
యూదుల్ నెంజిలసక వరుమ్ దా ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ కెర
అసెస్’ మెన రుజుజ్ ల్ దెక, సరద్ జలొ, అనెన్, “తుమ్ పబుక
ఏక్ మెనుస్ నిదానుమ్ తా” మెన జోవయింక దయిరిమ్
సంగ బోదన కెరల్న్. 24జో బరన్బా చెంగిలొమానుస్. జోచి
పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పూరి కామ్ కెరి బుదిద్ ,
పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్, బెర తిలి. బరన్బా సగుమ్
దీసల్ ఒతత్ తా బోదన కెరికయ్, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్
పబుక నంపజామారుస్ప జల.

బరన్బాసావుల్ క ఒతత్ కడ నిలిసి
25 ‘తోడు జెవుస్’ మెనసావుల్ క సంగుక మెన, బరన్బా

తారుస్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెలన్. 26 జోక అంతియొకయ
పటున్మ్ తె కడ ఆనల్న్, చి వెరెస్క్ పూరి ఒతత్ తా, పబుక
నంపజలసచిఒతత్చి సంగుమ్ తెబెదితెతా,ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ క సరిగా బోదన కెరల్. ఒతత్, యేసుక నంపజా
సిసుస్ల్ జలసక తొలితొ అంతియొకయతెయి ‘నంపజలస’
మెన సంగయ్ జల.

† 11:16 11:16యోహాను 1:5. ‡ 11:17 11:17 ‘కీసుత్ ’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుపూరుగ్ మ్ తెంతొ ‘తెదయిందె’మెనటీఁవడొల్ దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ. § 11:19 11:19 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి కోడు. జోపాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి
రిసొచి కబుర్. యేసుయి దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతిస్ చి కబుర్. జో అరిప్తుమ్ జా పాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి
అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్.
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27 జేఁవ్ పొదులె, అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, *పబుచ
†కబురుల్ సంగిత నంపజలస సగుమ్ జిన్ అంతియొకయతె
అయ్ ల. 28జోవయింతె ఎకిక్లొ, అగబు. జో జలె, సబతె
టీఁవ, పబుచి సెకిచి రిసొ పబుచి కిచొచ్ కబుర్ సంగిలన్
మెలె, ‘పలాన్ సమయుమ్ క ఒండిలోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ కరువు
జెయదె’ మెన కబుర్ సంగిలన్. కేన్ కాలుమ్ జో సంగిలి
కరువు జరుగ్ జలి మెలె, కౌల్దియ రానొ ఏలుప కెరె తిల
పొదులె జరుగ్ జలి.

29 అంతియొకయతె తిల పబుచ ‡సిసుస్ల్, జలె, జా
కరుచి రిసొసూన కెర, సబ కెర కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, “కచి సెకి
తిలిఎది,జేఁవ్డబుబ్ల్ఉకుక్ల్ మ,చియూదయపదేసిమి
తిల అమ్ చ నంపజలస బావుడుల్ క తోడు తెదవుమ్ దె”
మెన, 30 డబుబ్ల్ ఉకుక్ల, యెరూసలేమ్ చి సంగుమ్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ క అంట దెతు మెన, బరన్బా చి సావుల్ చి
అతిత్ ఒతత్ యెరూసలేమ్ తె తెదయ్ ల.

12
హేరోదు రానొ నంపజలసక అలల్ర్ కెరుక

1జా కరువు నే జతె అగెగ్, *హేరోదు రానొ యెరూసలేమ్
పటున్మ్ చి సంగుమ్ చ నంపజలస సగుమ్ జిన్ క అలల్ర్
కెరుక దెరల్న్. 2 జోవయింతె ఏక్ దీసి జేఁవ్ యేసుచ
బారికుల్ తె ఎకిక్లొక కండమారల్న్. యోహానుచొయాకోబు
మెలొ అనొన్స్ క. 3 ‘యాకోబుక మారిల్ రిసొ మాములుమ్
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ సరద్ జల’ మెన రానొ దెక,
“పేతురుక కిమారిందె”మెనఉచర,జోక కి జేలి కెరొల్ . గని,
నే పులయ్ ల పోడియొ కతి యూదుల్ చి పసాక్ పండుగు
జా తిలి రిసొ ‘అపెప్ మారుక నెంజె’ మెన, 4 పేతురుక దెర
జేలి కెర, ‘పండుగు కేడెల్, పెజల్ సాచి జతి రితి సబ కెర
మారిందె’మెన,ఉచర, ‘ఎకెక్ దడిచెతత్ర్ జిన్జమానుల్ జోక
రకుత్’ మెన సోడ జిన్ జమానుల్ క నిసానల్న్. చెతత్ర్ జిన్
సొవువ్గంటల్రకిలెఅనెన్క్చెతత్ర్ జినిసొవువ్గంటల్రకుక.

5 దసిస్ పేతురుక జేల్ తె రకితె తిల, గని జా
యెరూసలేమ్ తెచి సంగుమ్ సుదల్ పేతురుచి రిసొ
దేముడుక పారద్న కెరుక ములితి నాయ్. జేఁవ్ దసిస్ పారద్న
కెరె తతికయ్, 6 కలిక జోవయింక బార్ కెర తీరుప్ కెర
మారిందె,మెనపండుగు కేడిత్కయ్హేరోదుఉచరల్న్. మదెనె
పేతురుక కీసి అసెస్ మెలె, జా రాతి, జోక ఏక్ పకక్య్
ఎకిక్లొక, అనెన్క్ పకక్య్ ఎకిక్లొక తా, దసిస్ దొగుల
జమానుల్ చి నెడిమి జో నిజయి అసెస్. పేతురుచ అతిత్లె

గొలుస్ల్ బందయ్తిల. పడొత్ జేల్ చి కెవిడ్తె దొగుల జమానుల్
రకితె అసిత్.

7 జలె, పేతురు దసిస్ జేలితె తతికయ్, పబుచొ దూత
ఎకిక్లొజాఁ కెర,జోచిపాసిటీఁవొ జలన్, చిజాఒండి గదితె
వెలిల్ ఉజిడి లగిలి. తెదొడి పేతురుక పకక్య్ పెట, ఉటట్వ,
“బేగి ఉటుట్ ” మెన సంగిలన్. బేగి, జోచ అతిత్చ గొలుస్ల్
కుసడ్ గెల. 8 పడొత్ , “తెయార్ జా జోడుల్ గలన” మెన దూత
సంగిలన్. జోసంగిలి రితిపేతురు కెరల్న్,చి “తుచి డుపప్టి
పంగుర్ చి అంచి పటిట్ జె”మెన దూత సంగితికయ్, సంగిల్
రితి పేతురు కెరల్న్. 9 దూతచి పటిట్ ఇండ బార్ జా గెలన్,
గనిదూతచిఅతిత్ జరుగ్ జలిస్ క ‘నిజుమిజరుగ్ జతయ్’మెన
నేనె. ‘ఈంజ సివన్ దెకితసి’మెనజోఉచరయ్.

10 జలె, రకితొసొ ఎకిక్లొక ఒతత్ల్ తొ జీన, అనెన్కొల్ క
ఒతత్ల్ తొ కి జీన, పటున్మ్ తెఉతిత్రి గుముమ్మ్ చి ఇనుముచి
టటట్తెపాఁవఅయ్ లె, కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె,జాచిఇసుట్ మ్ క
జా ఇనుము టటట్ ఉగిడ్ జలి, చి పేతురు దూతతెన్ బార్ జా
ఏక్ వీది జీనెల్, బేగి దూత జోకములిలన్.

11 ‘సివన్ నెంజె, నిజుమి జరుగ్ జలి’ మెన పేతురు అపెప్
పూరి అరుద్ మ్ కెరనల్న్, చి “హేరోదు జేలి కెరిల్సి తెంతొ, గోస
జలయూదుల్ఉచరిల్సి ఎతిక్ తెంతొ,ఆఁవ్ విడద్ల్ జతి రిసొ
పబు జోచొ దూతక తెదయ్ లొమెన, అపెప్ కచితుమ్జాని”
మెన చెంగిల్ ఉచర. 12 ఉచర, వటెట్ గెచచ్, మారుక్ మెన
అనెన్క్నావ్తిలొయోహానుమెలొసొచిఅయయ్స్మరియచి
గెరి పాఁవిలన్. ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ బెర, జోచి రిసొ
పారద్న కెరె అసిత్. 13 గుముమ్మ్ చి కెవిడ్తె జో పెట అవాడ్
కెరెల్, రొదే మెలి తేర్ బోద దాక్ నాడి కెవిడ్ ఉగుడుక అయ్ లి.
14 పేతురుచి అవాడ్ సూన, జాచి ఒగగ్ర్ సరద్ సంతోసుమ్ క
ఉగుడుక పఁవస్ కెర, గెరి నిగ గెచచ్, పేతురు కెవిడ్ పాసి
టీఁవిలిసి మెన సంగిలి. 15 “తుయి వెరి జా అసిస్స్”
మెన, ఎతిక్జిన్ జాక సంగిల. గని, “నాయ్, నిజుమి, జో
జాఁ అసెస్” మెన, జా దయిరిమ్ తెన్ సంగితికయ్, “జోచొ
†దూత కిచొచ్గె జా తయెదె”మెల.

16 గని పేతురు కెవ్ డిక పెట అవాడ్ కెరుక ములె నాయ్,
చి సూన, ఉగుడ, జోక దెక ఆచారిమ్ జల. 17జో, జలె,
‘తుకెల్ తా’ మెల సయ్ గ కెర, జో జేలితె తిలె, జేల్ తె తెంతొ
పబు విడద్ల్ కెరిల్సి ఎతిక్ కీసి జరుగ్ జలి గే పూరి సంగ
కెర, “యేసుచొ బావొసి జలొ యాకోబుక చి బావుడుల్ జల
నంపజలసఎతిక్కఈంజఎతిక్తుమ్సూనవ”మెనసంగ,
పేతురు వేరతె ఉటట్ గెలన్.

* 11:27 11:27 యేసుపబు దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ వెస జోవయింతెన్ ఏలుప కెరయ్; ఎబీయుల్ 1:13. జాచి రిసొ ‘పబుచ కబురుల్ ’ మెలె,
అబొబ్స్ చ యేసుచ కి జవుల. † 11:27 11:27 ‘పబుచ కబురుల్ సంగితస’ మెలె, జోచి ఆతమ్ జోవయించి చోండి పుటట్య్ లె, జోచ కబురుల్ జేఁవ్ సంగుల.
‡ 11:29 11:29 బారికుల్ 9:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 12:1 12:1 హేరోదు రానొ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి తెడి ఏలుప కెరె తిలన్. † 12:15
12:15యూదుల్ తెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, ఎతిక్మానుస్క పరలోకుమ్ తె ఏక్ దూత తయెదె.
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అదికారుల్ పేతురుక నే డీసిలి రిసొ జరుగ్ జలిసి
18 పెందలె, పేతురుక ‘విడద్ల్ జాఁ అసెస్’ మెన

జాన్ తికయ్, జమానుల్ బమమ్ జా ఒగగ్ర్ అలల్ర్ జల.
19“పేతురుక జేల్ తెతెంతొబార్ కెర ఆన్ తు”మెనహేరోదు
ఆడ దిలన్, గని ‘డీసెనాయ్’మెన సూన, రకితసక పరిచచ్
కెర, జోవయింకమొరి సిచచ్ దా, జాయూదయ పదేసిమ్ చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ ముల దా సముదుమ్ పకక్చి జా
పదేసిమ్ చి సరియ పటున్మ్ తె గెచచ్, ఒతత్ తెంతొ ఏలుప
కెరె తిలొ.

20 ఉతత్ర పకక్చ తూరు పటున్మ్ చ, సీదోను
పటున్మ్ చచి రిసొ హేరోదు ఒగగ్ర్ పెటట్పెటిట్ జలొ. జాకయ్
జేఁవ్ పటున్మ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్ బెద జా, హేరోదుచి మేడతె
జాఁ కెర, రానొచొ గేర్ క దెకితొ మంతి జలొ బాల్ సుత్ మెలొసొ
తెన్ సినేతుమ్ కెరన, ‘రానొ అమ్ క సేంతుమ్ దెకుస్’
మెన జోవయించి అతిత్ సంగ తెదయ్ ల. జోవయించి
పేనీకే పాంతుమ్ తె కరువు తతికయ్, జో రానొ ఏలుప కెరి
గలిలయపాంతుమ్ తెచ దాన్ జేఁవ్ కా కా జితతి. జేఁవ్ జా
కంక జో రానొ నే ఒపిప్లెగిన, చూఁకమొరుల.

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

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

13
పబు బరన్బాక చిసావుల్ క తెదయ్ లిసి

1 అంతియొకయతెచ సంగుమ్ తె పబుచ కబురుల్
సంగితస సగుమ్ జిన్ చి, పబుచి రిసొ బోదన కెరస

సగుమ్ జిన్ తిల. జోవయింతె, బరన్బా, పడొత్ ‘నీడొనొల్ ’
మెలొ సుమెయోను, పడొత్ కురేనియు పటున్మ్ చొ లూకియ,
చెతత్ర్ పాంతుమ్ లు ఏలుప కెరొ హేరోదు మెలొ రానొచి
జతతె వడిడ్లొమనయేను, పడొత్ సావులు.

2 ఏక్ దీసి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్తె తా చువెవ్ తా పబుక
పారద్న కెరెతతికయ్,జోవయింకదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్
ఇసిసంగిలన్, “ ‘అంచిఏక్వెలిల్ కామ్కెరు’మెన,బరన్బాక
చిసావుల్ క ఆఁవ్ నిసానఅసిస్. జాకామ్ చిరిసొఅంచిఅతిత్
ఇనెన్క తుమ్ సొరప్ కెర దెతి గురు కెర” మెన సంగిలన్, చి
3అనెన్ చువెవ్తాపారద్న కెర జేఁవ్ దొగులకబోడిచడతెదవ
దిల.

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

6 ఒతత్ తెంతొ జా సయ్ పస్ దేసిమ్ చి ఒతత్ల్ తొ పకక్చి
పాపు మెలి వెలిల్ పటున్మ్ తె గెలె, దీసరి జా గార్ డేల్
మాయల్ కెరొ ఎకిక్లొ అసెస్. ‘యేసుచొ పుతుత్ సి’ మెలి
అరుద్ మ్ తెన్, ‘బర్ యేసు’ మెలి నావ్ జో తియన అసెస్.
జో యూదుడు జెరిమ్లొసొ, గని ఆరిక, ‘దేముడుచి కబుర్
ఈంజ’ మెన, సయ్ తాన్ సికడిల్ కోడు జో సంగెదె. 7 జా
దేసిమి ఏలుప కెరొ అదికారితె తయెదె. జోఅదికారిచినావ్
కిచొచ్ మెలె, ‘సెరిగ్ పవులు’. జో తెలివిమానుస్ జయెదె. జో
కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, దేముడు దిలి †సుబుమ్ కబుర్ సూనుక
ఇసుట్ మ్ జా, బరన్బాక చిసావుల్ క బుకారల్న్.

8జలె, ఎలుమమెననావ్ తియనొల్ దీసరిక సంగుల. జా
నావ్ చి అరుద్ మ్, దీసరి. జోఅపెప్, ‘అదికారి కీసుత్ క నంపజా
మారుస్ప జవుస్నాయ్’మెన,సావుల్ క చి బరన్బాక అడుడ్
కెరుక గెలొ. 9 రోమ దేసిమ్ చి బాస తెన్ ‘పవులు’ మెన
అనెన్క్ నావ్ తిలొ జో సావులు, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చి సెకిజోవయించిపెటిట్ బెరికయ్,జోఎలుమకచెంగిల్
దెక, 10 “సయ్ తాన్ చొ పుతుత్ సి జసెత్, తుయి. తుచి పెటిట్
మాయబుదిద్ , ఒగగ్ర్ గార్ చి, పాపుమ్ తెన్ అసిస్స్. సతిత్మ్
ఎతిక్క విరోదుమ్ జసెత్, తుయి, సోగ తిల పబుచ వటొట్
వంకడ కెరొ మాయల్ కెఁయఁక ములితె? 11ఈందె, పబు
తుక అపెప్ సిచచ్ దెతయ్. తుయి గుడిడ్ జా అపెప్చి మటుట్ క
పొదుద్ క కి దెకిస్ నాయ్” పవులు సంగిలన్. సంగిల్ బేగి,
జోమానుస్క అంకివొతె గాందు డంకిలి రితి జా, పూరి గుడిడ్
జలొ, చి జోక ఎతిక్ అందర్ జలి. ఒతత్ తెంతొ, అంక ఆతు

* 13:5 13:5మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. † 13:7 13:7యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్.
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దెర కో జలెకు అంక వాటు దెకయ్ తు ఎకిక్లొ ఇండుక నెత
కెరబతిమాలప్జాఏడెత్ తిలన్. 12అదికారి,మాతుమ్,జరుగ్
జలిసి దెక కెర, పబుచి చి సెకిచి రిసొ జలె ఆచారిమ్ జా
పబుక నంపజలన్.

పవులు పిసిదియ పాంతుమ్ చి అంతియొకయతె
బోదన కెరిల్సి

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

16 జాకయ్, పవులు ఉటట్ , పెజల్ క ‘సూన్ తు’ మెలి
గురుక ఆతు తెన్ సయ్ న కెర, “ఓ ఇసాయేలులు మెల
అమ్ చ యూదుల్, పడొత్ అమ్ చొ దేముడుక బిత తుమ్
యూదుల్నెంజిలస,సూన. 17ఇసాయేలులుమెలఅమ్ చ
పూరుగ్ ల్ క ‘అంచయి మానుస్ల్ జతు’ మెన పరలోకుమ్
తిలొఅమ్ చొదేముడు §నిసానల్న్. సగుమ్దీసల్గెతికయ్,
జేఁవ్ *ఐగుపు దేసిమిఉటట్ గెచచ్ ఒతత్ అలల్ర్ తెన్ తతికయ్,
జోవయింక చెంగిల్ దెక, జో పబు, జోవయించి సెకిక,
జోవయింక ఒతత్ తెంతొ †విడద్ల్ కెర బార్ కెరల్న్. 18 జేఁవ్
‡దొనిన్ విసొ వెరుస్లు బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది,
జోవయించ సిదుడ్ ఓరుస్ప జా,జోవయింక నిదానుమ్ దెకితె
తిలన్. 19 ఒతత్ తెంతొ, §కనాను దేసిమ్ తె సతుత్ జాతివొచ
మానుస్ల్ క యుదుద్ మ్ తె అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ జీన్ తి రితి జో
జరుగ్ కెర, ‘ఈంజ దేసిమి ఈంజేఁవ్ జితు, ఇనెన్చి సొంత
టాన్ జవుస్’మెనజోవయింక దొరుక్ కెరల్న్.

20 “పడొత్ , రమారమి చెతత్ర్ పుంజొ యాబయ్ వెరుస్ల్
గెతికయ్, జోవయించ కబురుల్ సంగితొ సమూయేలు మెలొ
పూరుగ్ మ్ చొచి కాలుమ్ ఎద, ‘ఇనెన్క ఏలుప కెరు’ మెన,

నాయిమ్ వాట్ దెకయ్ త ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ *తీరుప్
కెరస రితసక జో దేముడు అదికారుమ్ దిలన్.

21 “పడొత్ , †‘అమ్ క రానొ కావలె’ మెన అమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ బతిమాలప్ జా సంగితికయ్, రానొక జో పబు
టీఁవడల్న్. కొనొస్ తొలితొ జోవయింక రానొ జలొ గే తుమ్
జానుస్. బెనాయ్మీను చి వంసుమ్ చొ కీషు మెలొసొచొ
సావులు మెలొ పుతుత్ సి అమ్ చొ తొలితొచొ రానొ జలొ. జో
దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ ఏలుప కెరల్న్.

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

23 “ ‘అమ్ చ ఇసాయేలులుతె జెరమ్ పాపుమ్ గెచచ్య్ తొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జవుస్’ మెన పూరుగ్ మ్ తెంతొ
పమానుమ్ సంగిల్ రితి జరుగ్ కెర, జో అమ్ చొ దేముడు
ఈంజొ దావీదుచి సెకుమ్ తె యేసుకయ్ జెరమ్వ టీఁవడ
అసెస్. 24జో నే బార్ జతె అగెగ్, అమ్ చి ఒండి ఇసాయేలు
పెజల్ క, ‘తుమ్ కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ పూరి దుకుమ్ జా బుదిద్
జా,జాగురుకబాపిత్సుమ్నఙన’మెనబోదనకెరయోహాను
బులెత్ తిలన్. 25 యోహాను జోచి కామ్ కెర కేడయ్ తె
తిల పొదులె, జోక ‘ఈంజొయి ఏక్ వేల అమ్ చొ దేముడు
పూరుగ్ మ్ సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె’ మెన
సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ ఉచరికయ్,అంక కోమెనఉచరసు?
దొరుక్ జలొ జో రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఆఁవ్ నెంజి. గని అంచి
పడొత్ ఎకిక్లొజెయెదె. జోగలనల్ జోడుల్ చవాలివొయిపకడుక
కి అంక విలువ నాయ్, మెన యేసుచి రిసొ §యోహాను
సాచి సంగిలన్”మెన పవులు సంగిలన్.

26 పడొత్ పవులు అనెన్ ఇసి సంగిలన్, “ఓ అమ్ చొ
పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ చి సెకుమ్ చ అమ్ చ బావుడుల్ ,
అమ్ చొ దేముడుక బిత తుమ్ అనెన్ మానుస్ల్, ఈంజ
రచచ్నచి రిసొ ‘దొరుక్ జలి’ మెన జో అమ్ క కబుర్ తెదవ
అసెస్. 27యేసుక ‘దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జొయియ్’ మెన యెరూసలేమ్ తెచ యూదుల్, జోవయించ
అదికారుల్ తెన్ చినితి నాయ్. జోవయించి రిసొపూరుగ్ మ్
దేముడు సంగ రెగడ్య్ ల కొడొ అమ్ చ యూదుల్ ఎతిక్
సెలవ్ కడనిల్ దీసి సదు కెరతి, గని అరుద్ మ్ నే కెరన, ‘జోక
మొరి సిచచ్ దెమ’ మెన తీరుప్ కెర, జా దేముడుచ కొడొతె

‡ 13:15 13:15 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్
పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
§ 13:17 13:17 ఆదికాండుమ్ 12 అదయ్యిమ్ తెంతొ. * 13:17 13:17 ఆదికాండుమ్ 46 అదయ్యిమ్. † 13:17 13:17 నిరగ్మకాండుమ్ 1
అదయ్యిమ్తెంతొ. ‡ 13:18 13:18నిరగ్మకాండుమ్,లేవీయకాండుమ్,సంకాయ్కాండుము,దివ్తీయోపదేశకాండుము. § 13:19 13:19యెహోసువ.
* 13:20 13:20నాయ్యాదిపతులు. † 13:21 13:21 సమూయేలుమొదొల్ పుసత్కుమ్ 8, 9 అదయ్యల్ తెంతొ. ‡ 13:22 13:22 సమూయేలు

మొదొల్పుసత్కుమ్ 16 అదయ్యిమ్తెంతొ. § 13:25 13:25మతత్యి 3 అదయ్యిమ్.
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రెగిడిల్సి నెరవెరుస్ప కెరల్. 28 మొరి సిచచ్ జతి కేన్ తపుప్
జో నే కెర తిలె కి, జోవయింక జేఁవ్ పాపుమ్ వయడుక
నెతిరెల్ కి, ‘మొరుస్’ మెన *పిలాతు అదికారిక బలవంతుమ్
కెర, మొరవ. 29జోచి రిసొ పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి ఎతిక్ జేఁవ్
నెరవెరుస్ప కెర, సిలువ తెంతొ జోచి పీనుమ్ ఉతవ కెర,
మెసెన్ ఎంగడ్వ దిల. 30 జేఁవ్ దసిస్ మారెల్ కి, అమ్ చొ
దేముడు జోక అనెన్ జియడొల్ . 31 జలె, యేసు నే మొరె
అగెగ్, గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ యెరూసలేమ్ ఎద జోచ
సిసుస్ల్ జో తెన్ బెద జా తిల. జో †జీవ్ జా ఉటట్ , ఒగగ్ర్
దీసల్ జోక డీసెత్ తిలొ. జాకయ్ జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోచి రిసొ
పెజల్ ఎతిక్క సూనయ్ త సాచుల్ జా అసిత్. 32 ఆము కి,
‘దేముడు అమ్ చపూరుగ్ ల్ క పమానుమ్ సంగిలిసి జెయిమ్
జా అసెస్’, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ ఇతత్ల్ జాఁ
అసుస్మ్. 33 జో పబు పూరుగ్ మ్ పమానుమ్ సంగిలిసి
అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చ బోదల్ జల ఆమ్ యూదుల్ క వరుమ్
దెతి రితిజో కీసిజరుగ్ కెర అసెస్మెలె,యేసుక అనెన్ జియడ
అసెస్. దొనిన్ కీరనుమ్ తె అమ్ చొ జో పబు కిచొచ్ మెన
యేసుచి రిసొ రెగడ్య్ లొ, ‘తూయి అంచొ పుతుత్ , తుకయ్
ఆజి పాయిలయ్.’, మెన రెగడ్య్ లన్. 34 ‘కీసుత్ క మారుల,
గని మొరున్తె తయె నాయ్. జియడిందె. మొరున్తె
అనెన్ గెచెచ్ నాయ్’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ జో అనెన్ కిచొచ్
సంగ రెగడ్య్ లన్ మెలె, దావీద్ క అఁవ్ సఙిలి రితి, తుక
కచితుమ్ జేఁవ్ సుదిద్ తిలి వరల్ దెయిందె”మెన సంగిలన్.
35జాకయ్, అనెన్క్ కీరనుమ్ తె రెగిడిల్ రితి, పరలోకుమ్ చి
సుదిద్ తిలొ ఆఁవ్ పుతుత్ చి మొరున్తె తతి రితి అంచి ఆఁగు
కువుక తుయి ఒపిప్సి నాయ్,మెనదావీదు రెగిడల్న్.

36“దావీదు,జలె,జోచికాలుమ్దేముడుజోకదిలికామ్
కెర కేడవ మొరికయ్, జోచ పూరుగ్ ల్ క రోవిలి రితి జోక కి
రోవిల, చి మొరున్తె తాఁ గెలన్. 37 గని, దేముడు అనెన్
జియడొల్సొ, జలె, ఎదగ్రె నే కువితె,మొరున్తె తతిత్ రితి గెచెచ్
నాయ్.

38 “జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ క కిచొచ్ మెన ఆఁవ్
కచితుమ్ సూనయ్ తసి మెలె, పాపుమ్ చెమించుప కెరి
రచచ్న కతెత్య్ దొరుక్ జతయ్ మెలె, మానుస్ జలొ
యేసుతెయి. 39 అగెగ్ తెంతొ అపెప్ ఎద, ‘అమ్ చి పాపుమ్
గెసుస్’ మెన, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్ రితి కెర,జో సికడల్ ఆగన్ల్ బియఁ అమ్ చయూదుల్
కెరి రితి తుమ్ కెరసు. గని కెదిద్ కెరెల్ కి, పాపుమ్ గెచెచ్
నాయ్, గని యేసుక కో పూరి నంపజా తతత్తి గే, పాపుమ్
తెంతొ విడద్ల్ జతి వరుమ్ జోవయింకయి దొరుక్ జా అసెస్.
40 జాకయ్, తుమ్ జాగర తా, నెంజిలె, పూరుగ్ ల్ చి అతిత్

అమ్ చొ దేముడు సంగిలి కబుర్ తిలిసి తుమ్ క లయెదె.
41ఆదె, తుమ్ నంప నెంజ ఆఁసత్సతా, తుమ్ దెక బమమ్జా

తుమ్ చి పాపుమ్ తెనిన్మొర. తుమ్ చి కాలుమ్ క
ఏక్ వెలిల్ కామ్ అఁవ్ జరుగ్ కెరిందె. కెరెల్ కి, సాచుల్
తుమ్ క జా సంగతి సూనయ్ లె కి, తుమ్ కెఁయఁక
కి నంప కెరుస్ నాయ్,మెన రెగిడిల్సి”మెన పవులు
బోదన కెర కేడయ్ లన్.

42 పవులుచి బరన్బా ఒతత్ తెంతొ బార్ జతె తతికయ్,
అనెన్క్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి అమ్ క ఇసి బోదన సంగ మెన
పెజల్ బతిమాలప్ జా సంగిల. 43 జా సబ కుటిట్తికయ్,
ఒగగ్ర్ జిన్ యూదుల్, పడొత్ దేముడుక నంపజా మారుస్ప
కెరన నిదానుమ్తిలజోవయించఅనెన్ బకుల్ కి, పవులుచి
బరన్బాచిపటిట్ గెల. జేఁవ్దొగులజలె,దేముడు కెరిల్ దయచి
తెడితా,మెన బతిమాలప్ జాబోదన కెరల్.

44 అనెన్క్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి అయ్ లి, జలె, ‡యేసుచి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ పావులీంసిచి అతిత్ సూనుక మెన,
ఒండి పటున్మ్ చ సబతె బెర అయ్ ల. 45 జలె ఒతత్ బెర
అయ్ ల జనాబ్ క దెక, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఒగగ్ర్
కోపుమ్తెన్గోసజా,పవులు సంగిలిన్ఎతిక్క ‘అబదుద్ మ్’
మెన వేర సంగ, జోక దూసుప కెరల్. 46 తెదొడి పవులు
బరన్బా తెన్ దయిరిమ్ తెన్ ఇసి సంగిలన్, “దేముడు దిలి
సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ యూదుల్ కయ్ తొలిల్తొ సూనవుక
తిలి, గని ‘సతిత్మ్’మెనతుమ్ఒపప్నుక నెస కెర వెంట గెలి
రితి కెర ‘దేముడుచి రాజిమ్ తె బెద పరలోకుమ్ తె గెతి జీవ్
దెతి వరుమ్ఆమ్నఙనుక విలువనాయ్’మెలి రితితుమ్
పిటట్వన్ తిస్ క రుజుజ్ జతయ్, చి రిసొయూదుల్ నెంజిలసక
సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక దెరసుమ్. 47పబు అమ్ క కిచొచ్
మెన ఆడదా అసెస్ మెలె,
ఒండి లోకుమ్ చక ‘రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, అమ్ చి

ఉజిడి దెకయ్ తి రితి జతి రితి,యూదుల్ నెంజిల
మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ
తుమ్ క తెదవ అసిస్,మెన పబు సంగ అసెస్”.

48యూదుల్ నెంజిలస, జలె, ఈంజ కోడు సూన, సరద్
జా, దేముడు దిలి జా సుబుమ్ కబుర్ క గవురుమ్ కెరల్, చి
‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుత్’ మెన జోవయింతె కకక్
పబు నిసాన తిలొ గే, జెఁవివ్ నంపజల. 49 జా ఒండి
పాంతుమ్ తె కి పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జలి.

50 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, పటున్మ్ చ వెలెల్ల
తెర్ బోదల్ తెమునుస్బోదల్ తె గెచచ్ సికడ,జోవయించిఅతిత్
పవులుక చి బరన్బాక అలల్ర్ కెర, జా పిసిదియ పాంతుమ్
తెంతొ ఉదడ గెల. 51 జేఁవ్ దొగుల, ‘పబుచి సుబుమ్
కబుర్ సూనుక, జేఁవ్ యూదుల్ అవ్ కాసుమ్ పిటట్వన
అసిత్’ మెలి గురుక, జేఁవ్ చ చటొట్ తెచి దూడి పంపడ్ గెల

* 13:28 13:28మతత్యి 27 అదయ్యిమ్. † 13:31 13:31మతత్యి 28, లూకా 24,యోహాను 20, 21 అదయ్యల్. ‡ 13:44 13:44మెలె,
‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.
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కెర, ఒతత్ తెంతొ తూరుప్ పకక్ తిలి ఈకొనియ పటున్మ్ తె
ఉటట్ గెల. 52 జా అంతియొకయ పటున్మ్ తెచ పబుక
నంపజా జోవయించ సిసుస్ల్ జలస మాలఙ్ జతి నాయ్.
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ బెర తతికయ్,
సరద్సంతోసుమ్జా, నిదానుమ్ తె తిల.

14
పవులు బరన్బాఈకొనియతెబోదన కెరిల్సి

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

4 గని జా ఈకొనియ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ దొనిన్
జటుల్ జల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ యూదుల్ చ వెలొల్
మానుస్ల్ చి పచెచ్న జల, సగుమ్ జిన్ పవులుచి బరన్బాచి
పచెచ్న జల. 5యూదుల్ నెంజిలస సగుమ్ జిన్,యూదుల్
జలస సగుమ్ జిన్, జోవయించ వెలెల్ల మానుస్ల్ కి,
‘జోవయింక దెర, పతల్ గల మారుమ’ మెన కుట ఉచరల్.
6 గని దసిస్ కుట ఉచర అసిత్ మెన జేఁవ్ దొగుల జానిల్
పొదిక, బే బేగి ఉటట్ గెచచ్ లుకయొనియపాంతుమ్ చి లుస,
పడొత్ దెరేబ్ మెంత పటన్లె, చి సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె గెచచ్,
7ఒతత్య్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తిల.

లుసతె ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరిల్సి
8జలె, పవులు లుసతె ఏక్ సుటుట్ బోదన కెరె తతికయ్,

చటొట్ కదుల్ కెరుక నెతిరొల్ మానుస్ ఎకిక్లొ వెస తిలొ. జెరిమ్ల్
తెంతొ సొటొట్ జా అసెస్. చటొట్ లంబ అసిత్. 9 పవులు
బోదన కెరిల్సి జో సూన్ తె తతికయ్, పవులు జోక చెంగిల్
దెక, ‘చెంగిల్ జతి నముకుమ్ జోక అసెస్’ మెన చిన కెర,
10 అవాడ్ కెరన, “తుయి ఉటట్ సోగ జా టీఁవొజ” మెన
సంగితికయ్, చటుక్న ఉటట్ ఇండుక దెరొల్ .

11 పవులుచి అతిత్ కెరిల్సి జనాబ్ దెక కెర, జా
లుకయొనియ పాంతుమ్ చి బాస తెన్, “దేముడుల్
మానుస్ల్ చి రితిజాఅమ్ తెఉతజాఅసిత్”మెన కేకుల్ గల.
12 బరన్బాక “దుయ్పతి జయెదె” మెన సంగిల, అనెన్ జేఁవ్

దొగులతె పవులు ఒగగ్ర్ సంగితయ్ చి రిసొ, జోక “హెరేమ్
జయెదె” మెన సంగిల. 13 దుయ్పతి, జలె, పటున్మ్ చి
పురెతొ గుడి తయెదె. జో పూజరి, జలె, పోతుల్ క ఉదడ
ఆన, పులొల్ బంతివొ దెరన, పటున్మ్ చి గుముమ్మె జా కెర,
పెజల్ తెన్ జేఁవ్ దొగులక బలి దెంక ఉచరల్.

14దసిస్ ఉచర అసిత్ మెన పబుచ బారికుల్ జల బరన్బా
చి పవులు సూన కెర, దుకుమ్ క సొకక్ల్ చిరన, జనాబ్
తిలిస్ తె నిగజా, 15 “తుమ్మానుస్ల్ కిచొచ్క ఇసి జతసు?
ఆమ్ కి తుమ్ చ రితయ్మానుస్లి. తుమ్ క ‘ఇస వెరి కమొ
ముల పరలోకుమ్ బూలోకుమ్ సముదుమ్, జాతె తిలిసి
ఎతిక్ జెరమ్యిలొ, జీవ్ తిలొ దేముడుకయ్ నంపజా చెంగిల్
జతు’ మెనయ్, సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అయ్ లమ్”
మెనపవులుచి బరన్బా కేక్ గల. 16 “అగెగ్చ ఉగుమ్ తెతిల
మానుస్ల్ ఇసుట్ మ్ అయ్ ల రితి కెర జింక జో పరలోకుమ్ చొ
పబు సెలవ్దాతిలె కి, 17జోచిఅదికారుమ్ చ,జోచిపేమచ
గురులు దెకవుక జోములె నాయ్. మెలె, చెంగిల కమొ కెరె
తిలన్, కెరె తతత్య్. కీసచమెలె, తుమ్ క ‘సరిపుచుప జతి
అనిన్మ్ దొరుక్ జవుస్, తుమ్ క పెటిట్తె సరద్ తెన్ జితు కతు’
మెన, ఆగాసుమ్ తెంతొ పాని పెటవ, బుఁయిచి పలితుమ్
దెరయ్ తయ్” మెన సికడల్. 18 గని ఇసి బోదన కెరెల్ కి, జేఁవ్
మానుస్ల్ బలి దెంక ఉచరిసి కసట్నె పిటట్య్ ల.

పెజల్ పవులుక పతల్ గలమార్ క దెకిల
19 తెదొడి పిసిదియ పాంతుమ్ చ అంతియొకయ చి

ఈకొనియ పటన్ల్ తెంతొ యూదుల్ సగుమ్ జిన్ జా కెర,
పెజల్ క సికడిత్కయ్, పవులుక పతల్ గలమారల్మొర గెలన్
మెన కెర, జోక ‘మొరయి అసెస్’ మెన ఉచర, పటున్మ్
తెంతొ ఒరొగ్ డ నా ములిల. 20 గని పబుచ సిసుస్ల్ జలస
*అయ్ ల అనెన్, జోచి సుటుట్ నంత బెరికయ్, జో చెంగిల్ జా
ఉటట్ పటున్మ్ తెడి అనెన్ పెసిలన్. అనెన్క్ దీసి బరన్బా తెన్
బార్ జా, దెరేబ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెల. 21 జా పటున్మ్ తె
గెచచ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్
నంపజా పబుచ సిసుస్ల్ జల, చి ఈంజేఁవ్ దొగుల బుల
జా లుసతె, ఈకొనియతె, చి అంతియొకయతె 22 అనెన్
బోదన కెర, “తుమ్ నిదానుమ్ తా. దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదితి వరుమ్ పబు తుమ్ క అమ్ క దిలెకి, కసట్ల్ నెంతె
పాఁవుమ్ నాయ్. కసట్ల్ సేడెత్ తమ్ దె, గని దయిరిమ్ తెన్
తా”మెన, పబుక నంపజల సిసుస్ల్ జలసచిఆతమ్ డిటుట్ మ్
కెరల్. 23పడొత్ చువెవ్ తాపారద్న కెర, సికడెత్ తతుత్ మెన, ఎతిక్
సంగుమ్ క దెకిత వెలెల్ల మానుస్ల్ జతు మెన మానుస్ల్ క
నిసాన, జేఁవ్ నంపజలొయేసుపబుచి కామ్ జేఁవ్ కెరి రితి
జేఁవ్ చి అతిత్ సొరప్ కెరల్.

* 14:20 14:20 ఏక్ వేల అంతియొకయతెంతొజా తిల.
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24అనెన్ ఒతత్ తెంతొపావులీంసి పిసిదియపదేసిమ్వాట్
గెచచ్, పంపూలియాపదేసిమ్ తెజాఁ కెర, 25పెరేగ్ పటున్మ్ తె
సుబుమ్ కబుర్ సూనవ, అతాత్ లియ పటున్మ్ తె పాఁవ
కెర, 26 ఒతత్ తెంతొ ఓడతె వెగ, సముదుమ్ జీన, సిరియ
పదేసిమ్ చిఅంతియొకయతెఅయ్ ల. ఒతత్ అగెగ్,చువెవ్తా
పారద్న కెర, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఈంజేఁవ్ దొగుల
కెరి రిసొఇనెన్క దేముడుచిఅతిత్ సొరప్ కెరదాబార్ కెర తిల.
జాకామ్అపెప్జెయిమ్జాఅసెస్మెనరుజుజ్ దెకయ్ తిరిసొ,
27అపెప్ఉటట్ జాఒతత్ పాఁవ కెర,ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్తెబుకారా
కెర, దేముడు జోవయించి అతిత్ జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్చి రిసొ,
పడొత్ యూదుల్ నెంజిలస కి నంపజా రచిచ్ంచుప జతి కోడు
పబు దిలిస్ చి రిసొ సాచి సంగిల. 28 ఒతత్ తెంతొ, పబుచ
ఒతత్చ సిసుస్ల్ తెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్తా గెల.

15
1 పవులు బరన్బా దసిస్ సిరియ పదేసిమ్ చి

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

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

4జేఁవ్యెరూసలేమ్ తెఉటట్ జాపాఁవిలిపొది, ఎతిక్జిన్
జోవయించ వెలెల్ల మానుస్ల్ తెన్ చి, బారికుల్ తెన్,
దసుస్ల్ జా జోవయింక మరియాద కెల చి, దేముడు
జోవయించి అతిత్ జరుగ్ కెరిల్సి, జోవయింక తోడు దిలిసి
ఎతిక్ సంగిలిసి. 5 గని యేసుపబుక నంపజల ఒతత్చ
మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్, అగెగ్ తెంతొ పరిసయుయ్ల్ మెంత
పండితుల్ చి జటుట్ తె అసిత్, “యూదుల్ నెంజిల జేఁవ్

మానుస్ల్ క అమ్ చి గురుచి సునన్తి కెరుక అసెస్ చి,అమ్ చొ
మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు దిల ఆగన్ల్ రితి జేఁవ్
కెరుక అసెస్”మెన, బలవంతుమ్ కెరల్.

6ఈంజ తగుచి రిసొ సరిగా లటట్బ తీరుప్ కెరుక మెన,
బారికుల్, వెలెల్ల మానుస్ల్ తెన్ వెసిల. 7 జా తగు
సరిగా సూన ఉచర కేడయ్ లి పొది, పేతురు టీఁవొజ,
ఇసి మెన జోవయింక సంగిలన్. “ఓ బావుడుల్ , అమ్ క
పబు జోచి ఆతమ్సెకి దిలి తొలితొ చి దొరతి, ‘యూదుల్
నెంజిలస కి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజతు’మెన,అంచి
అతిత్ సూనయ్ తి రిసొ తుమ్ అమ్ చొ దేముడు అంకయి
నిసానల్న్, మెన తుమ్ జానుస్. 8 జలె, మానుస్చి పెటిట్
తిలిసి జానొల్ దేముడు మెన. నిజుమి, జేఁవ్ కి నంపజా
రచిచ్ంచుప జా అసిత్ మెన సాచి జా రుజుజ్ దెకవ అసెస్.
అమ్ చి పెటిట్ దిలి రితి, జోవయించి పెటిట్ కి జోచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ దిలన్. 9అమ్ కజోవయింకతేడనేదెకితె,జోవయించి
నముకుమ్ చి రిసొ, జోవయించి పెటిట్ జోవయింక కి సుదిద్
కెరల్న్. 10 జలె, దేముడుక సికడుక ఉచరసు గే, జోచ
సిసుస్ల్ రిత జల జేఁవ్యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ క దసిస్
జాడు వయడుక మెన కిచొచ్క ఉచరసు? జేఁవ్ ఆగన్ల్
వయితి పూచి అమ్ చ పూరుగ్ ల్ కి, ఆమ్ కి, ఓరుస్ప జంక,
నెరవెరుస్ప కెరుక, నెతిరల్మ్. 11 ‘ఎకిక్ అమ్ చొ పబు
యేసుచి దయచి రిసొ జేఁవ్ కి ఆమ్ కి రచిచ్ంచుప జా
పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే’ మెన అమ్ నంపజా దయిరిమ్
జాఅసుస్మ్”మెన, పేతురు సంగిలన్.

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

సేడ తిలి టంబుగేరు అనెన్ బందిందె. జా పాడ్
జలిసి అనెన్ నొవర్ కెర బందిందె. 17 లోకుమ్ చ
అనెన్ మానుస్ల్, అనెన్, యూదుల్ నెంజిలసతె
కో అంచి నావ్ తెడి తవుల గే, పబుక చజ
నంపజతు’మెన, 18పూరుగ్ మ్తెంతొఈంజ కబుర్
సూనయ్ లొ దేముడు సంగ అసెస్”
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19 జాకయ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ తీరుప్ సంగితసి మెలె, దేముడుక
నంపజామారుస్పజల,అమ్ చయూదుల్నెంజిలసకఅమ్
బాద సేడవుక బెదె నాయ్. 20 గని అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్
మెన ఆఁవ్ ఉచరసి మెలె, ‘దేముడుల్ ’ మెన బొమమ్ల్ గటక
దిలిసి కతు నాయ్, లంజెకమొ కెరు నాయ్, టొటొ మోడ
మారిల్ సిద కతు నాయ్, లొఁయిఁ కతు నాయ్మెన ఉతుమ్
రెగడ్వ తెదవుమ. 21కేన్ పటున్మ్ తె కి,అగెగ్యితెంతొమోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ సూనయ్ తతి,
ఎతిక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి అమ్ చ సబ గెరలె సదు కెరతి, చి
ఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్ చి రిసొ సూన తవుల.

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

సంగుమ్ చ అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క, జా సంగుమ్ చ
మొతుత్ మ్ క కిచొచ్ అజజ్ అయ్ లి మెలె, ‘పవులు చి బరన్బా
తెన్ అమ్ తె సగుమ్ జిన్ అంతియొకయతె గెలె చెంగిలి’
మెన, బరస్బామెలొయూదాక చి సీలయుక నిసాన. ఒతత్చ
నంపజల సుదల్ తె ఈంజెఁవు ముకిక్మ్మానుస్ల్ జవుల.
23ఇనెన్చి అతిత్ తెదయ్ తి ఉతుమ్ తె ఇసి రెగిడల్.
“అంతియొకయతె,జాఒండిసిరియపదేసిమి,చి కిలికియ

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

28 “దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క కిచొచ్ బుదిద్
సంగితయ్ మెలె, అమ్ క కి కిచొచ్ చెంగిల్ డీసత్య్ మెలె,
తుమ్ క, ‘కిచొచ్ కిచొచ్ అమ్ చ ఆగన్ల్ అలవాట్ కెరు’ మెన
అమ్ జాడు వయడిల్ రితి కెరుక బెదె నాయ్. ‘ఎకిక్

ముకిక్మ్ క కెరు’ మెన తుమ్ క ఉచరసుమ్. 29బొమమ్ల్ క
గట దిలిసికానాయ్,లొఁయికానాయ్,టొటొమోడలొఁయి
నే గెచచ్య్ లి సిద కా నాయ్, చి లంజెకమొ కెర నాయ్.
ఈంజేఁవ్ అలవాట్ కెరల్దు మెలె, తుమ్ క చెంగిలి. చెంగిల్
తెన్తా”,మెన రెగడ్ తెదయ్ ల.

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

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

బరన్బా, పవులు వేర వేరతె ఉటట్ గెలిసి
36 సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , “జొమమ్, పబుచి సుబుమ్

కబుర్ సంగ ఆమ్ అగెగ్ బోదన కెరల్ ఎతిక్ పటన్లె అనెన్ గెచచ్,
నంపజలస్ తె గెచచ్, జోవయింక ‘కీసి అసిత్ గే’ దెకుమ”
మెన, పవులు బరన్బాక సంగిలన్. 37 బరన్బా, మాతుమ్,
“మారుక్ మెలొయోహానుక జేఁవ్ చి తెన్ కడ నెమ” మెన
ఇసుట్ మ్ జలన్. 38 గని, జా అగెగ్చి సుటుట్ మారుక్ జేఁవ్ చి
తెన్ బార్ జా తిలె కి, జా కామ్ తె సరిగా నే బెదితె, జోక
†ములదాఅనెన్ ఉటట్ గెచచ్ తిలన్, చి ‘అపెప్ కడ నిలె, దసిస్
అనెన్ ములె దిలె కీసి’మెన, పవులు సంగిలొ.

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

* 15:34 15:34 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 34 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. † 15:38 15:38బారికుల్ 13:13.
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16
తిమోతి పవులు బోదన కెరిల్సి

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

పవులుమాసిదోనియపదేసిమ్ తె తెదయ్ లిసి
6 ఒతత్ తెంతొ పవులు సీలయు చి తిమోతి, గలతీయ

పదేసిమ్వాట్ చిపుగియపాంతుమ్వాట్ గెల. “ఆసియా
పదేసిమ్ తె సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక పోన” మెన
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సంగ తిలన్, 7 చి ఉతత్ర
పకక్చి వాటు గెచచ్, ముసియ పాంతుమ్ తె పాఁవిలె,
బితునియ పదేసిమి గెచుచ్క ఉచరల్, గని జేఁవ్ ఒతత్ గెచుచ్క
కి యేసుచి ఆతమ్ ఒపెప్ నాయ్. 8 జాకయ్, ముసియ
పాంతుమ్ జీన, సముదుమ్ సొడిచి తోయ పటున్మ్ తె
అయ్ ల. 9జేఁవ్తోయతెనిదతిలె,అందరె, పబు దెకయ్ లి
సివన్ పవులు దెకిలన్. మాసిదోనియ పదేసిమ్ చొ మానుస్
ఎకిక్లొ టీఁవొజ, “అమ్ చి మాసిదోనియ దేసిమి ఉటట్ జే,
చి అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరు”మెన బతిమాలప్ జా బుకారల్న్.
10పవులుజా సివన్ దెకిల్ బేగి, జేఁవ్ తె జరుగ్ జలిసి *అమ్ క
సంగితికయ్,ఒతత్చమానుస్ల్ క సుబుమ్కబుర్సూనయ్ తి
రిసొపబు అమ్ కమాసిదోనియతెతెదయ్ తయ్మెనఅమ్
చిన కెర, బేగి పెందలెమాసిదోనియతె గెచుచ్క బార్ జలమ్.

11 జా పెందలె, తోయతె ఓడతె వెగ సముదుమ్ జీన,
సమొతాకె మెలి డిబబ్ దేసిమి పాఁవ నిద తా, అనెన్క్ దీసి
సముదుమ్అనెన్జీన,మాసిదోనియపదేసిమ్ చినెయపొలి
రేవుతెపాఁవ ఉతిత్రల్మ్. 12ఒతత్ తెంతొమాసిదోనియక వెలిల్
పటున్మ్ జలి పిలిపిప్తె ఇండ గెచచ్, ఒతత్ సగుమ్ దీసల్
తా గెలమ్. ముకిక్మ్ క రోమ దేసిమ్ చి ఒగగ్ర్ జిన్ తతె
తిల. 13జలె, †యూదుల్ చి సెలవ్ కడనిల్ దీసి, ‘ఒతత్ పారద్న
కెరతి’మెన,పటున్మ్ చిగుముమ్మ్ఒతత్ల్ తొబార్జా,గాడు
సొడి తిలిస్ తె గెలమ్. గెలె, పారద్న కెరుక మెన, తేర్ బోదల్
సగుమ్ జిన్ జా అసిత్. జేఁవ్ తిలిస్ తె వెస, బోదన కెరుక
దెరల్మ్.
లూదియ మెలి తేర్ బోద పబుక నంపజా మారుస్ప

జలిసి
14పారద్న కెరుక గెల జేఁవ్ తెర్ బోదల్ తె లూదియ మెలి

ఎకిల్ తిలి. జా సుది బటట్ల్ గటచి రిసొచి ఊద రంగుచి
బియాయ్రి కెరెదె. ఆసియాపదేసిమ్ చితుయతెత్ర పటున్మ్ చి
తేర్ బోద,జా. జాఅగెగ్ తెంతొ దేముడుక నిదానుమ్జాజోక
బకి కెరిసి. సూన్ తి బుదిద్ తిలిస్ చి పెటిట్ పబు దెతికయ్,
పవులు సంగిలి బోదన సూన, జా నంపజలి. 15 నంపజా,
జేఁవ్ చి గెర్ చ ఎతిక్జిన్ తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్. “అంక
‘పబుక నిజుమినిదానుమ్జాఅసెస్’తుమ్ క రుజుజ్ అయ్ లి
జలె, ఇనెన్ బోదన కెరె తిలె ఎదిలి సేంపుక అమ్ తెతా”మెన
అమ్ క బలవంతుమ్ కెరిల్.
గురమ్య్ ని జలి రితి తేర్ బోద ఎకిల్చి రిసొ జరుగ్ జలిసి

16 జలె, ఏక్ దీసి, పారద్న కెరిసితె అమ్ గెతె తతికయ్,
గొతిమానుస్ జతిఉబెడిఎకిల్ దసుస్ల్ జలి. జాగురమ్య్ నిజా
సివవ్ల్ జంక అలవాట్ జలిస్. జాచిజాబుదిద్చి రిసొ,జాచ
ఎజొమానుల్ క ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్ లాబుమ్ దొరుక్ జతె తయెదె.
17జా పవులీంసిచి పటిట్ జెంక దెర, కిచొచ్ మెన కేకుల్ గల,
జా తేర్ బోద కిచొచ్ మెన సంగిలి మెలె, “ఈంజేఁవ్, ఎతిక్చి
కంటవెలొల్ దేముడుచసేవ కెరస. పరలోకుమ్ తెగెతిరచచ్న
దొరుక్ జతి వాట్ చి రిసొ తుమ్ క సూనవుక జా అసిత్” మెన
కేకుల్ గలెత్ తిలి. 18 ఒగగ్ర్ దీసల్ దసిస్ పటిట్ జా కేకుల్ గలెత్
తతికయ్, పవులు,జోచిపెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్జా,జాచిపకక్
పసుల,జాక దెరిల్ బూతుమ్ తెన్, “ఇనెన్చి పెటిట్ తెంతొబార్
జా, ఇనెన్క ములు,యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుక సంగితసి”
మెనపవులుజాబూతుమ్ కఉదడగెలన్. చిజయియ్తెదొడి
బూతుమ్బార్జాముల దా గెలన్.
పవులుక చి సీలయుక జేల్ తె గలిలిసి

19 ‘జా తేర్ బోద గురమ్య్ ని జతి తిలి పొది అమ్ దొరుక్
కెరంతి డబుబ్ల్ లాబుమ్ అపెప్ తెంతొ నాయ్’ మెన జాచి

* 16:10 16:10 ఇనెన్ తెంతొ లూకా మెలొ ఈంజ ‘బారికుల్’ చి పుసుత్ కుమ్ రెగిడొల్సొ పావులీంసి తెన్ సగుమ్ సుటుల్ బులితె తిలొ. † 16:13 16:13
ఈంజపుసత్కుమ్ రెగిడొల్ లూకాయూదుడు నెంజె.
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ఎజొమానుల్ దెక కెర, పవులుక చి సీలక దెర, సంతవీది
వెసిత పటున్మ్ చ అదికారుల్ తె ఒరొగ్ డ నిల. 20 “ఈంజేఁవ్
మానుస్ల్, యూదుల్, అమ్ చి పటున్మ్ తె జా కెర ఒగగ్ర్
అలల్ర్ కెరతి. 21 అమ్ రోమియుల్ జా అలవాట్ కెరుక
కమొనాయిమ్నాయ్మెలె కి,జోవయించ రితిచఅలవాట్
సికడత్తి” మెన ఆరిచి నింద గలిల. 22 జనాబ్ ఎతిక్
పవులీంసిచి ఉపిప్రి కోపుమ్ జల, చి అదికారుల్ జేఁవ్
దొగులచ పాలల్ దెర కడ, జమానుల్ సుదల్ జోవయింక
డండల్ తెన్ పెటుక మెన ఆడ దిల. 23 జోవయింక
దసిస్ ఒగగ్ర్ దెబబ్ల్ పెటిత్కయ్, అదికారుల్ జేల్ తె గల,
“జేఁవ్ క జాగర దెక” మెన, రకితసక ఆడ దిల. 24 రకితస
జోవయింక తెడిచి గదితె గల కెర, జేఁవ్ నే విడద్ల్ జతి
రితి,జోవయించ చటొట్ క జాడు తిల బలల్ల్ క బెదితె డిటుట్ మ్
బందిల.

25జలె నెడుమ్ అందరె, పవులు చి సీలయు పారద్న కెర
కెర, దేముడుక గనుమ్గాయితెతతికయ్,అనెన్ జేలిజలస
ఎతిక్జిన్ సూన్ తె తిల. 26 తెదొడి బుఁయి కదుల్ జలి, చి
పునాదితెంతొఒండి జేల్ కదుల్ జలి. బేగి కెవిడ్వొ ఎతిక్ ఉగిడ్
జల, చి జేలి తిలస ఎతిక్జిన్ క బందిల గొలుస్ల్యిపి జల.

27 రకితొసొ, జలె, చెదొద్య్ జా, కెవిడ్వొ ఉగిడ్ జలిసి దెక
కెర, ‘జేలి జలస ఎతిక్జిన్ ఉటట్ నిగ గెచచ్ తవుల’ మెన
బియఁ కెర, జోచి కతిత్ కడన, జోక జొయియ్ అతయ్ కెరన్ క
తయార్ జలొ. 28 గని “తుయి తుక కిచొచ్ అలల్ర్ కెరను
నాయ్. ఆమ్ ఎతిక్జిన్ ఇనెన్ అసుస్మ్” మెన, పవులు కేక్
గలిత్కయ్, 29 జో రకితొసొ, దివొవ్ లంబడ ఆన కెర, బమమ్
తెన్ జేఁవ్ తిలి గదితె పెస, బియఁ అదుద్ ర్ జా, పవులుచి
సీలచి చటెట్ సెరున్ సేడ, జొకర, 30 తిల జేలి తిలసక అనెన్
డిటుట్ మ్ బంద, పవులుక చి సీలక బార్ కెర, “బాబు ఇసి,
ఆఁవ్ రచిచ్ంచుప జా జతి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెన
బతిమాలప్జాపుసిలన్. 31తెదొడిపావులీంసి, “పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి తూయి నముకుమ్ తియ, తుయి
తుచి గెర్ చ ఎతిక్జిని, రచిచ్ంచుప జసెత్” మెన, 32 పబుచి
సుబుమ్ కబుర్ జోవయింక బోదన కెరల్. జోవయింక, పడొత్
ఒండిజోవయించిగేర్ చకసంగిలన్. 33జేఁవ్దొగులకజయి
తెదొడికడన,దెబబ్ల్పెటిల్స్ చగావోవ్ఎతిక్దోవసుబుమ్కెరిల్
బేగి, జో, జోచి గేర్ చ ఎతిక్జిన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్. 34జోచి
గెరి కడన, జోవయింక అనిన్మ్ దా కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిని,
దేముడుచిఉపిప్రినముకుమ్తిలచిఒగగ్ర్సరద్సంతోసుమ్
జల.
పవులు చి సీలయు విడద్ల్ జాఁ పటున్మ్ములిలిసి

35 అనెన్క్ దీసి పెందలె, “జేఁవ్ మానుస్ల్ క విడద్ల్ కెర”
మెన, దెబబ్ల్ పెటల్ జమానుల్ క సంగ, అదికారుల్ జేల్ తె
తెదయ్ ల. 36అదికారుల్ సంగిలిసిసూన, “తుమ్ క ‘విడద్ల్
జా గెతు’మెనఅదికారుల్ సంగ తెదవఅసిత్. జాకయ్,బార్

జా, అలల్ర్ నెంతె సేంతుమ్ తెన్ గెచచ్”, రకితొసొ పవులుక
సంగిలన్. 37 గని పవులు జమానుల్ క, “ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్,
రుజుజ్ ల్ నే సూన్ తె, తీరుప్ నే సంగితె, అమ్ క పెట, జేల్ తె
గల అసిత్. ఆమ్ కి రోమియుల్ జా అసుస్మ్ చి రిసొ అమ్ క
దసిస్, తీరుప్ నే కెరె, సిచచ్ కెరుక నాయిమ్ నాయ్. అపెప్,
కోయి సాచి నే జతె అమ్ క విడద్ల్ కెరుక ఉచరసు, నెంజె.
జేఁవ్ అదికారుల్ పూచి తెన్ సొంత జా కెర విడద్ల్ కెర బార్
కెరు” మెన, పవులు జబాబ్ దిలన్. 38 జమానుల్ , జలె,
అదికారుల్ తెఅనెన్ గెచచ్,ఈంజేఁవ్కొడొఎతిక్ సంగ దిల,చి
జేఁవ్దొగులక, ‘జేఁవ్ కిరోమియుల్జవుల’మెనసూన కెర,
“తపుప్ కెరల్మ్” మెన బియఁ గెచచ్, 39 అదికారుల్ జేల్ తె
జాఁ కెర, తపుప్ ఒపప్న, జోవయింక బార్ కెర, “అమ్ చి
పటున్మ్ ముల ఉటట్ గెచచ్” మెన బతిమాలప్ జా సంగిల.
40 జేఁవ్ పవులుచి సీలయు, జలె, జేల్ తెంతొ బార్ జా,
లూదియచి గెరి గెచచ్, బెర తిల బావుడుల్ క దసుస్ల్ జాఁ,
బుదిద్చి దయిరిమ్ సంగ కెర, ఉటట్ గెల.

17
పవులు చి సీలయు దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె గెలిసి

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

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

5 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, మాతుమ్, గోస
జా, పటున్మ్ చ మూరుక్డుల్ సగుమ్ జిన్ క దెర, జనాబ్
ఒగగ్ర్ జిన్ క సికడ, జా ఒండి పటున్మ్ తె గగొగ్ ల్ కెరయ్ ల.
పావులీంసి కచితె జితె తిల మెలె, యాసోను మెలొ
ఎకిక్లొతె. తెదొడి, “పావులీంసిక దెర బార్ కెర ఎతిక్జిన్ చి
మొకెమ్ తీరుప్ కెరుమ” మెన, జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్, జనాబ్,
జోచి గెరి గెచచ్, అలల్ర్ కెరల్, 6 గని పవులీంసి డీసిత్ నాయ్, చి
యాసోనుక చిఅనెన్బావుడుల్ సగుమ్ జిన్ క దెర, పటున్మ్ చ
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అదికారుల్ తె ఒరొగ్ డ నిల. “ఒండి బూలోకుమ్ క మారుస్ప
కెరల్ జేఁవ్దొగులఇనెన్ కిజాకెర,అమ్ కయ్కిమారుస్ప కెరుక
ఉచరతి. 7ఈంజొయాసోను జోవయింతె బెద,జోవయింక
టాన్ దా అసెస్. ‘అనెన్కొల్ రానొ జా అసెస్’, ‘యేసు జో’ మెన
పెజల్ క సికడ, అమ్ చొ * సర్ రానొచి విలువ కడ, సర్
సంగిల ఆగన్ల్ క నే బెదిత రకుమ్ లు సికడత్తి” మెన, కేకుల్
గల. 8 పెజల్ ఎతిక్, పటున్మ్ చ అదికారుల్ కి, జా కొడొ
సూన, బమమ్ జా, 9 “జేఁవ్ దొగుల అనెన్ అలల్ర్ నే కెరి రితి
తుయి పూచి జా,” మెన, యాసోనుక బలవంతుమ్ కెర,
విడద్ల్ కెరల్.
బెరయ పటున్మ్ తె పవులు సీలయు బోదన కెరిల్సి

10 తెదొడి, అందర్ జెతికయ్ బావుడుల్ బేగి పవులుక
చి సీలయుక ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దచెచ్న పకక్చి బెరయ
పటున్మ్ తె వటెట్ తెదయ్ ల. జేఁవ్ ఒతత్ పాఁవ, యూదుల్ చి
సబగేరి గెల. 11ఒతత్చయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్, జలె,
దెసస్లొనీకతెచయూదుల్ చి కంటఅమమ్యికుమ్మానుస్ల్
జవుల. చి సరద్ తెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూన, రోజుక,
సతిత్మ్ బుదిద్ తెన్, ‘పావులీంసి సంగితిసి దేముడుచి కొడొతె
తిలిస్ తెన్ దసెస్ అసెస్ గే నాయ్ గె?’ మెన, రుజుజ్ కెరంతి
రిసొ, దేముడుచి కోడు నిదానుమ్ పరిచచ్ కెరె తిల. 12దసిస్
కెర, ‘నిజుమ్’ మెన, జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ యూదులు
యేసుక నంపజల. నంపజలస గీకుదేసిమ్ చ వెలెల్ల సుదల్
చి తేర్ బోదల్ సగుమ్ జిన్, చి మునుస్బోదల్ కి ఒగగ్ర్ జిన్
నంపజల.

13 గని, దెసస్లొనీక మెలి పవులీంసి అగెగ్ గెచచ్ తిలి
పటున్మ్ చకోపుమ్జలయూదుల్,పవులుక, ‘ఒతత్ బెరయ
పటున్మ్ తె కి †సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తయ్’మెన సూన
తా, బెరయతె ఉటట్ జా, జోవయించి సొంత పటున్మ్ తె కెరిల్
రితి,పెజల్ చిజనాబ్ క సికడఅలల్ర్ కెరవుకములితినాయ్.
14 ‘అలల్ర్ సేడుస్ నాయ్’మెన, “సముదుమ్ పకక్ ఉటట్ గో”
మెన పవులుక బావుడుల్ తెదయ్ ల. సీలయు, తిమోతి తెన్
జా పటున్మ్ తెతాఁ గెలొ.

15 మదెనె, పవులుక బొడొవ దెతస జోవయింక
సముదుమ్ సొడిచి ఏదెనుస్ మెలి పటున్మ్ ఎద కడ నిల,
చి ఒతత్ పాఁవ, “బే బేగి అంచితె ఉటట్ జా” మెన, పవులు
సీలయుకచితిమోతికకబుర్ రెగిడిత్కయ్, “నదెమ్ దె”మెన
జోవయింకబొడొవదాతిలసజాఉతుమ్ నఙ,జోవయించి
దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె బుల గెల.
ఏదెనుస్ పటున్మ్ తె పవులు కెరిల్ బోదన

16పవులుఏదెనుస్తా,సీలయుకచితిమోతికరకితెతా,
‘దేముడుల్ చ బొమమ్ల్ ఇనెన్ ఒగగ్ర్ అసిత్’మెనదెకతా, ‘తపుప్

కెరతి’మెన, పెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్జా, 17యూదుల్ చి ఎతిక్
సబగేరి గెచచ్ యూదుల్ తెన్ చి దేముడుక నిదానుమ్ తిల
వేరమానుస్ల్ తెన్ లటట్బ లటట్బ బోదన కెరె తా. అయ్ తర్
తెంతొ సుకర్ ఎద, రోజుక పటున్మ్ చి సంతవీదె గెచచ్, ఒతత్
దసుస్ల్ జల సుదల్ తెన్ లటట్బ లటట్బ బోదన కెరె తిలన్.

18 ఒతత్ సంతవీదె ఏక్ దీసి, ఎపికూరీయు చి సొత్ యిక్
మెల అలవాట్ చ పండితుల్ సగుమ్ జిన్ జో తెన్ దసుస్ల్
జల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ మెల మెలె “ఈంజొ
బులొత్ సొ కిచొచ్ తెలివ్చి సంగెదె గే నాయ్ గే దెకుమ” మెన
ఉచరల్. అనెన్ సగుమ్ జిన్, “వేర దేసిమ్ చ దేముడుల్ చి రిసొ
సికడత్య్” మెల. జేఁవ్ కిచొచ్క ఇసి మెల మెలె, పవులు
యేసుచి రిసొ, జో మొర అనెన్ జీవ్ జలిస్ చి రిసొ సికడెత్
తిలొ. 19 తెదొడి పవులుక దెర, ‘అరేయొపాగు’ మెలి
జోవయించి సబ కెరిటాన్ తెజోవయింక కడన కెర, “తుయి
కెరిబోదనచిరిసొఅమ్ కపూరిఅరుద్ మ్సంగు. 20ఆమ్నేనల్
కొడొ అమ్ క సూనయ్ తసి, చి జా అరుద్ మ్ సూనుక ఇసుట్ మ్
జతసుమ్” మెన సంగిల. 21జా ఏదెనుస్ పటున్మ్ చ, చి
ఒతత్ గోతు జెతసచి అలవాట్ కిచొచ్ మెలె, నొవ కొడొ, నొవ
కబురుల్ సంగుక జవుస్, సూన్ తె తంక జవుస్, జోవయింక
ఆస. ఎతిక్ ములుల, గని జయియ్ అలవాట్ జోవయింక
ముకిక్మి.

‘అరేయొపాగు’ సబతె పవులు కెరిల్ బోదన
22 పవులు ‘అరేయొపాగు’ మెలి కెరి టాన్ తె నెడిమి

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

24 “జో దేముడు కేన్ దేముడు మెలె, ఈంజ లోకుమ్
జెరమ్వ కెర, లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కి జెరమ్యిలొసొ. జో
పరలోకుమ్ క బూలోకుమ్ క వెలొల్ , పబు, చి మానుస్ల్
తెయార్ కెరల్ గుడివొతె జో తయెనాయ్. 25అమ్మానుస్ల్
జోక కిచొచ్ తెయార్ కెరెల్ జోక లాబుమ్ నాయ్. జోక కిచొచ్
కొతుక్ నాయ్. ఎతిక్క జీఁవ్ దెతొసొ, ఎతిక్క జియడొత్సొ
జో, దొరుక్ జతిసి ఎతిక్ దొరుక్ కెరొసొ జొయియ్. 26 ఎతిక్
దేసిమ్ లుచమానుస్ల్ క ఎకిక్ రితి, ఎకిక్మొదొల్ తెంతొ జో
జెరమ్వ అసెస్. జోఉచర, వేర వేరకాలుమ్ లుదా, ‘ఈంజేఁవ్
మానుస్ల్ ఇనెన్ జితు, జేఁవ్ మానుస్ల్ ఒతత్ జితు’ మెన,

* 17:7 17:7 ‘ సర్రానొక’ ‘సీజరు రానొ’ కి ‘వెలొల్ రానొ’ కిమెనుల; ‘ సర్’మెలె గీకుబాసతెన్ బెదితయ్, ‘సీజరు’మెలెఇంగిల్స్ తెన్ బెదితయ్, ‘వెలొల్ రానొ’
మెలె తెలుగు తెన్ బెదితయ్. † 17:13 17:13 నెంజిలె ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.



బారికుల్ కమొ 17:27 195 బారికుల్ కమొ 18:17

ఈంజ బూలోకుమ్ తె ఎతిక్జిన్ క జితి టాన్, జొయియ్ దా
అసెస్. 27 ఎతిక్జిన్ క ‘అంక ఆస జా చజుతు, అంచి తెన్
బెదుతు’మెనజోపరలోకుమ్ చొఎతిక్ జెరమ్వ కెరొల్ దేముడు
అవ్ కాసుమ్ దా అసెస్. గని ఎతిక్మానుస్క జో పాసి అసెస్,
జేఁవ్ నేనెల్ కి,జానెల్ కి. 28ఆమ్ జితి సెకి, ఆమ్ ఇండితి సెకి,
ఆమ్ జెరిమ్తి సెకి, కచితెమెలె,జోతెయి.
‘ఆమ్ నిజుమి జోవయించ బోదల్’ మెన తుమ్ చ సొంత

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

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

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

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

18
కొరింద్ పటున్మ్ తె పవులు కెరి బోదన

1ఒతత్ తెంతొ ఏదెనుస్ పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా, పవులు
కొరింద్ పటున్మ్ తె అనెన్ ఉటట్ గెలన్. 2 ఒతత్ పాఁవ,
అకుల మెలొ యూదుడు ఎకిక్లొ తెన్ దసుస్ల్ జలొ. జో
పొంతు పదేసిమి జెరిమ్లొసొ. జో, పిసిక్లల్ మెలి తేరిస్
తెన్, దొగుతెర జా దొరతి ఇటలీ దేసిమ్ చి రోమ పటున్మ్
తెంతొ ఉటట్ జా అసిత్. యూదుల్ ఎతిక్జిన్ అమ్ చి రోమ
పటున్మ్ ముల ఉటట్ గెతు, ఒతత్ ఏలుప కెరొ కౌల్దియ రానొ
ఆడ దా అసెస్. పవులు జేఁవ్ దొగుతెరచి గెరి గెలన్, చి
జోవయింతెన్ లటట్బల్న్. 3పవులు, అకుల ఎకిక్ కామ్ కెరస
జవుల, చి రిసొ, పవులు జోవయింతెన్ బస జలొ, చి జేఁవ్
బెద కామ్ కెరె తిల. జేఁవ్ టంబుగుడడ్ల్ తున తెయార్
కెరిసి. 4 జా పొదుల్, ఎతిక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి, పవులు

యూదుల్ చి సబగేరి గెచచ్, దేముడుచి కొడొతె తిలిసి రుజు
దెకవ యేసుకీసుత్ చి రిసొ యూదుల్ క కి గీసు దేసుమ్ చ
సుదల్ క కి బోదన కెరె తిలొ.

5సీలయు చి తిమోతిమాసిదోనియతెంతొఉటట్ అయ్ లి
పొది,పవులు కిచొచ్ కెరెతిలొమెలె, “దేముడు ‘తెదయిందె’
మెన సంగిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ , యేసుయి.”
మెన సాచి జా రుజుజ్ ల్ బెదవ దసిస్ యూదుల్ క బోదన కెరె
తిలొ. 6యూదుల్,మాతుమ్,జాబోదన సూనుక నెస కెర,
ఒపిప్తి నాయ్, చి జోక దూసుప కెరల్. జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్,
“తుమ్నాసెనుమ్ తె గెలె తుమ్ చిపూచి. తుమ్ క సుబుమ్
కబుర్ సూనవుక అంచి పూచి, కుటట్వన అసిస్ అంచి పూచి
నాయ్. అపెప్ తెంతొయూదుల్ నెంజిలసతె గెచచ్ సుబుమ్
కబుర్ సూనయిందె” మెన, ‘ఇనెన్చి దూడి కి లంబుస్
నాయ్’ మెలి గురుక, జోచ పాలల్ పంపడ్ కెర, 7 సబగేర్
ముల బార్ జా “ఇనెన్యి బోదన కెరె తయిందె” మెన,
సబగేర్సొడిచి గెరి గెలన్. జాగేర్,తీతియుయూసుత్ మెలొ
యూదుడు నెంజిలొ రోమియుడుచొ గేరు. గని దేముడుక
జోనంపజాజోకయ్బకి కెరయ్. 8జాపొదులె,యూదుల్ చి
సబగేర్ చొ ఎజొమాని జలొ కిసుప్ యేసుపబుక నంపజలొ.
జో, జోవయించి గెర్ చ ఎతిక్జిని, పబుక నంపజల జా
కొరింద్ పటున్మ్ చ యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్
కి, నంపజా,బాపిత్సుమ్ నఙనల్.

9 ఏక్ రాతి, పబు సివన్ తెన్ పవులుక, “తుయి బి
నాయ్. అంచి సుబుమ్ కబుర్ తుయి సూనయ్ తె తా.
తుకెల్ తంక నాయ్. 10 ఆఁవ్ తుక తోడ్ అసిస్, చి కో తుక
కిచొచ్ పమాదుమ్ కెరి నాయ్. ఈంజ పటున్మ్ చమానుస్ల్
ఒగగ్ర్ జిన్ అంచి రిసొ సూన నంపజంక అసెస్” పవులుక
పబు సంగిలన్. 11 ఒతత్ తెంతొ వెరెస్క్ ఆదు ఎద పవులు
జా కొరింద్ పటున్మ్ తె తా, దేముడు దిలి యేసుచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ తిలిసి ఎతిక్ పెజల్ క సికయ్ తె తిలన్.

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

14 పవులు జబాబ్ దెంక ఉచరొల్ , గని బేగి గలిల్యోను
యూదుల్ క, “ఈంజొమానుస్ కిచొచ్ జవుస్నేరిమ్ కెరొజలె,
తుమ్ యూదుల్ సంగితి తీరుప్ సూనుక బెదితి, 15 గని,
ఈంజ కిచొచ్ నేరిమ్ చినెంజె. తుమ్యూదుల్ చొదేముడుక
జొకరి అలవాట్ చి రిసొచి తగు ఈంజ, రిత కొడొచ అరద్ల్ చి
తగు. ఇస తగుల్ అఁవ్ సూనుక నెసి” మెన, 16తీరుప్ కెరి
టాన్ తెంతొ జోవయింక ఉదడల్న్. 17ఒతత్ బెర తిల జనాబ్
యూదుల్ చిసబకఅదికారిజలొసొసెత్నేసుక దెర,తీరుప్ కెరి
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టాన్ చి పురెతొ జోక దెబబ్ల్ పెటల్ . గని గలిల్యోను అదికారి
తుకెల్ తిలొ.

పిసిక్లల్ చి అకుల తెన్ పవులు ఎపెసు పటున్మ్ ఎద
గెలిసి

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

23 ఒతత్ సగుమ్ దీసల్ తా, అనెన్ బార్ జా, దూరి
దూరి బుల వేర వేర పటున్మ్ లుతె గెచచ్, జో అగెగ్ గెచచ్
తిలి గలతీయ పదేసిమి చి పుగియ పాంతుమ్ లుతె గెచచ్,
సిసుస్ల్ క అనెన్ సికడ సికడ బోదన కెరికయ్, జేఁవ్ అనెన్
నిదానుమ్ దయిరిమ్ జల.
అపొలోల్ ఎపెసుతె బోదన కెరిల్సి

24మదెనె, ఐగుపు దేసిమ్ చి అలెకస్ందియ పటున్మ్ చొ
అపొలోల్ మెలొ యూదుడు ఎకిక్లొ, ఆసియా పదేసిమ్ చి
ఎపెసు పటున్మ్ తె ఉటట్ జా అసెస్. బోదన కెరుక, జలె, కొడొ
చెంగిల్ బెదఎదె, చి దేముడుచి కొడొతెతిలిసి చెంగిల్జానె.
25అగెగ్ తెంతొ,యేసు పబుతె రచచ్న జతిస్ చిబోదన సూన
నంపజా అసెస్, చి ‘వేర మానుస్ల్ క సూనయిందె’ మెన,
ఒగగ్ర్ ఆస జా అసెస్. యేసుచి రిసొ దేముడుచి కొడొతె
సంగిలిసి చెంగిలి సరిగా బోదన కెరెదె. గని బాపిత్సుమ్ చి
కోడు, జలె, ఎకిక్ యోహాను పానితె బాపిత్సుమ్ దెతె తిలి
అలవాట్జోజానె, గనియేసుకీసుత్ చినావ్తెన్చిజోచిఆతమ్
తెన్ చిబాపిత్సుమ్ చి రిసొ, కో జోవయింక సంగుక నేతయ్.

26 జో, యూదుల్ చి సబగేరి దయిరిమ్ తెన్, యేసుచి
రిసొ ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జయెదె’
మెన బోదన కెరుక దెరల్న్. గని పిసిక్లల్ చి అకుల
సూన కెర, జోవయింక గెరి కడన కెర దేముడు దొరుక్ కెరిల్

రచచ్న వాటుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ తె జో నేనిల్సి ఎతిక్
సొసుట్ మ్ గ సికడల్. 27జోఅకయపదేసిమ్ తె గెచుచ్క ఇసుట్ మ్
జలన్, చి ‘చెంగిలి’ మెన, ఎపెసుచ బావుడుల్ ఒపప్న,
“గో” మెన సంగ, “ఇనెన్క బెదవన” మెన అకయతెచ
సిసుస్ల్ క ఉతుమ్ రెగడ్, జోచి అతిత్ తెదయ్ ల. పడొత్ , జో
సముదుమ్ జీన ఒతత్ పాఁవ, దేముడుచి దయచి రిసొ
యేసుక నంపజలసక జో ఒగగ్ర్ తోడు కెరల్న్. 28యూదుల్
వేర సంగిలే కి, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి, దేముడుచి కొడొతెచ
తిలిసి కొడొ వెంట కెర, “యేసుయి దేముడు తెదయ్ లొ
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ”మెన రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లొ.

19
పవులు ఎపెసుతె ఉటట్ అయ్ లిసి

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

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

13 జా పొదొలె బుల బుల, బూతల్ ఉదడత్ యూదుల్
సగుమ్ జిన్ అఁవివ్ కెర యేసుపబుచి నావ్ దెరుక దెర,
“పవులుబోదన కెరొయేసుచినావ్తెన్బార్జాగో!” మెన
బూతల్ క ఉదడుక దెరల్. 14జోవయింతె సగుమ్ జిన్, సెక్వ
మెలొ యూదుడు ఎకిక్లొచొ సతుత్ జిన్ పుతత్రుస్లు. సెక్వ,
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జయెదె.

15 జేఁవ్ సతుత్ జిన్ జోవయించ పుతత్రుస్లు, దసిస్
యేసుచి నావ్ దెర ఏక్ బూతుమ్ ఉదడుక దెరెల్, బూతుమ్
జబాబ్దాజోవయింక, “యేసుక జాని, పవులుక జాని గని
తూమ్ కొనస్?” మెలన్. 16 చి బూతుమ్ దెరొల్ జో మానుస్
జేఁవ్ ఉదడుక ఉచరల్సచి ఉపిప్రి నిగ జా, సేడవ, జీనల్న్,
చి జేఁవ్ సతుత్ జిన్ దెబబ్ల్ క, జో గేర్ తెంతొ డుమ్ డయ్ నిగ
గెల.

17జా ఎపెసు పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్ యూదుల్ క, గీసు
దేసిమ్ చక, జా జరుగ్ జలిసి జానిల్సి, చి ‘యేసుచి నావ్
వెలిల్, ఆరి దెరుక నెంజె’ మెన చిన, బియఁ గెల. 18 పడొత్ ,
జోవయింతె నొవర్ నంపజలస ఒగగ్ర్ జిన్ జా కెర, జేఁవ్ కెరల్
పాపల్ ఎదారుద్ మ్ ఒపప్నల్. 19జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ అగెగ్
తెంతొ సయ్ తాన్ చమాయకమొ కెరసజా తిల. జేఁవ్ అపెప్
జోవయించ పుసత్కమ్ లు గట ఆన కుడవన, ఎతిక్జిన్ చి
మొకెమ్ డయ గెల. జేఁవ్ డయ గెల పుసత్కల్ మొతుత్ మ్ చి
విలువలెకక్ కెరల్, కెదిద్చ జలమెలె,యాబయ్వెయిలువెండి
బిలల్ల్ చి విలువ జల. 20 దసిస్, ఒండి జా పాంతుమ్ తె
సుబుమ్కబుర్సూనయ్జలి,చిఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్
పబుక నంపజామారుస్ప జల.

21ఈంజఎతిక్జరుగ్ జలి పడొత్ ,పబుచిఆతమ్జోవయించి
పెటిట్ సికడిత్కయ్, “మాసిదోనియచి వాటు, పడొత్ అకయ
వాటు గెచచ్ యెరూసలేమ్ తె గెచిచ్ందె, చి ఒతత్ గెలె, రోమ్ తె
కి ఆఁవ్ గెచుచ్క అసెస్”మెన పవులు ఒపప్నొల్ .

22జా పొదులె, పవులుచి కామ్ తె బెదితె తిల తిమోతి
చి ఎరసుత్ జతమానుస్ల్ క జోక అగెగ్ మాసిదోనియతెతెదవ,
పవులు ఆసియా పదేసిమ్ చి జా ఎపెసు పటున్మ్ తె అనెన్
గడియతా గెలొ.

కీసుత్ క నంపజతి రిసొ అరెమి దేవిక జొకరస అలల్ర్
జలిసి

23 జా పొదులె, యేసుకీసుత్ క నంపజా రచచ్న జతి
*వాటుచి రిసొ తగు జలి. 24 కిచొచ్క మెలె, సరాబు
జలొ దేమేతి మెలొసొ అరెమి దేవిక జొకర బొమమ్ల్ వెండి
సామన్ క తెయార్ కెరయ్, చి జోవయింక, జోవయించి
కామ్ తె బెదితి సరాబుల్ క లాబుమ్ ఒగగ్ర్ దొరుక్ జతె
తయెదె. 25జో ఏక్ దీసి జోతె కామ్ కెరసక ఎకిక్తె బుకారా
కెర,అనెన్ సరాబుల్ క బుకారా,జోవయింక, “ఈంజఅమ్ చి
కామ్ చి రిసొ అమ్ క లాబుమ్ చెంగిల్ దొరుక్ జతయ్, చి
చెంగిల్ జితసుమ్. 26 గని అమ్ చి ఎపెసుతె కి అమ్ చి
ఒండి ఆసియా దేసిమి కి, మానుస్ల్ తెయార్ కెరల్ దేముడుల్
బొమమ్ల్ దేముడుల్ నెంజితి, మెన, ఈంజొ పవులు సికడ
అసెస్, చి అమ్ చి అలవాట్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ ములిత్ రితి
జో మారుస్ప కెర అసెస్ మెన తుమ్ దెకితసు, సూన్ తసు.
27జలె,ఈంజఅలల్ర్ నేపిటట్య్ లె,అమ్ చికామ్నిసోట్ రుమ్
జయెదె. జా, దసిస్ అనెన్, అమ్ చి వెలిల్ అరెమి దేవిక
ఒండి ఈంజ ఆసియాదేసిమ్ చ, ఒండి లోకుమ్ చ జొకరతి.
ఇనెన్చి గుడి ఆరి పాడ్ జలె, ఇనెన్చి విలువ గెచెచ్దె” మెన
సికడల్న్. 28 జేఁవ్ సరాబుల్ సూన, ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా,
“అమ్ చి ఎపెసుచి వెలిల్ అరెమి దేవిక జెయియ్, జెయియ్!”
మెన, కేకుల్ గలిల. 29 దసిస్, ఒండి పటున్మ్ గగొగ్ ల్ జా
గెలి. జా పటున్మ్ క నచచ్గాఁవితె టాన్ మెన, వెలిల్ సబ
తిలి. గాయియు చిఅరిసాత్ రుక్కమాసిదోనియచమానుస్ల్,
జలె, పవులు తెన్ ఉటట్ జా తిల. జలె, సరాబుల్ చి పచెచ్న
గెల జా పటున్మ్ చి జనాబ్ జేఁవ్ క దెర, జా నచచ్గాఁవితె
టాన్ తెడిక ఒరొగ్ డ నిల. 30 “జేఁవ్ క తోడ్ గెచిచ్ందె”
మెన, పవులు నచచ్గాఁవితె టాన్ జనాబ్ తిలిసితె పెసుక
ఉచరల్న్, గని ఒతత్చ సిసుస్ల్ ఒపిప్తి నాయ్. 31 పడొత్ ,
పవులుచ గోతుల్ జల జా ఆసియా పదేసిమ్ చ అదికారుల్
సగుమ్ జిన్, “పోని, జా నచచ్గాఁవితె టాన్ తె పెసు నాయ్,
పమాదుమ్”మెన, బతిమాలప్ జా కబుర్ తెదయ్ ల.

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

* 19:23 19:23మెలెయేసుక నంపజలెకయ్ పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదెమెలిబోదన.
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35 పటున్మ్ క అదికారి, కసట్నె జనాబ్ క ముదొద్ కెర,
“అమ్ చి ఎపెసు పటున్మ్ చ పెజల్, తూమ్ సూన.
వెలిల్ అరెమి దేవిచి గుడి అమ్ చి ఎపెసుతె అసెస్ మెన
ఒండి లోకుమ్ చ జాన్ తి. పడొత్ , ఆగాసుమ్ తెంతొ సేడిల్
బొమమ్పతుత్ ర్ ఇనెన్యి అసెస్ మెన ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. జేఁవ్
దొనిన్ అమిమ్ రకితసుమ్. 36 జలె, ఈంజ సతిత్మ్ క కో
‘అబదుద్ మ్’ మెనుక నెతిరిచి రిసొ తుమ్ కిచొచ్క గగొగ్ ల్
జతసు? బుదిద్ నెంజిలితె కిచొచ్ బమమ్ కామ్ తుమ్ కెర
నాయ్. సేంతుమ్ కెరన. 37ఈందెతుమ్ కడఆనల్ ఈంజేఁవ్
మానుస్ల్ అమ్ చి గుడిచి కిచొచ్ చడితి నాయ్, పాడ్ కెరి
నాయ్, చి అమ్ చి దేవిక దూసుప కెరి నాయ్.

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

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

20
పవులు గీకు దేసిమ్ తె కెరిల్ పబుచి కమొ

1 జా పటున్మ్ చి గగొగ్ ల్ కేడిత్కయ్, ఒతత్చ సిసుస్ల్ క
బుకారా, జోవయింక “దయిరిమ్ తా నిదానుమ్ తెన్
తా” మెన సంగ కెర, పవులు జోవయింతె సెలవ్
నఙన, మాసిదోనియ పదేసిమి గెచుచ్క, ఓడతె వెగిలన్.
2 సముదుమ్ జీన, మాసిదోనియతె పాఁవ, జా పదేసిమి
బుల బుల, ఎతిక్జిన్ క బోదన కెర, దయిరిమ్ సంగ, జా
పదేసిమ్ ఒతత్ల్ తొ జీన గీకు మెన అనెన్క్ నావ్ తిలి అకయ
పదేసిమి పాఁవిలన్. 3 ఒతత్ తిన్ జొనొన్ తా కెర, “ఓడతె
వెగ సిరియ పదేసిమి అనెన్ ఉటట్ గెచిచ్ందె” మెన సంగిలె,
యూదుల్ జోక అలల్ర్ కెరుక కుట కెర అసిత్ మెన జో సూన
తా, జా వాటు గెచుచ్క ముల, అనెన్ మాసిదోనియ వాట్
బుల గెలన్. 4జోచితెన్అనెన్, బెరయపటున్మ్ చొపురుచొ
పుతుత్ సిసోపతు,పడొత్ దెసస్లొనీకపటున్మ్ చ,అరిసాత్ రుక్క,
చి సెకుందు. పడొత్ గలతీయ పదేసిమ్ చి దెరేబ్ పటున్మ్ చ,
గాయియు చి తిమోతి, పడొత్ ఆసియాపాంతుమ్ చ తుకికు,
చి తోపిము ఈంజేఁవ్ కి గెల. 5 జేఁవ్, అమ్ క అగెగ్ గెచచ్

సముదుమ్ జీన, ఆసియా పదేసిమ్ చి తోయ రేవుతె గెచచ్,
*అమ్ చి రిసొ రకితె తిల. 6 గని మాసిదోనియచి పిలిపిప్
పటున్మ్ తె అమ్ పాఁవ, నే పులయ్ ల పోడియొ కతి
పండుగు కేడిత్కయ్, ఓడతె వెగ,పాఁచ్పొదుల్ పయానుమ్
కెర, తోయ రేవుతె ఉత, సతుత్ పొదుల్ ఒతత్ జా పటున్మ్ తె
తా గెలమ్.

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

10 పవులు, ఉత గెచచ్, వంపొ జా అతొత్ తెన్ అమ్ డ
కెర ఉబెడొక గుండెతె పెలన, తిలమానుస్ల్ క దెక, “తుమ్
బియఁనాయ్. జోచిజీవుజోచి పెటిట్ అసెస్”మెన దయిరిమ్
సంగిలన్. 11 తెదొడి పవులు, తిల మానుస్ల్ తెన్ జా
గదితె అనెన్ వెగ, జా పోడియొ కా జా రసుస్మ్ పియ,
జా పేమ అనిన్మ్ కెర తా, కుకుడొ వాఁసెనె ఎద బోదన
కెరల్న్, చి పెందలె ఉటట్ గెలన్. 12జో ఉబెడొ, మాతుమ్,
చెంగిల్ జలన్, ‘మొర గెలొసొ జీవ్ జలన్’ మెన, ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ తెన్ జోక గెరి నిల.

ఎపెసుతెచ సుదల్ తె సెలవ్ కడనిల్సి
13 అసుస్ రేవు ఎద గెచుచ్క మెన, బార్ జలమ్.

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

16 ఎపెసుతె గెచుచ్మ్ నాయ్, పవులు నెసిలన్. ఒతత్
గెలె, జా ఆసియా పదేసిమి సగుమ్ దీసల్ తంక జలె,
యెరూసలేమ్ తెపాఁవుకవాయిదజయెదె. తెరెల్, పెంతెకొసుత్
పండుగు దీసి యెరూసలేమ్ తె పాఁవ తయిందె మెన,
పవులు ఆస జా అసెస్.

* 20:5 20:5 ‘అంక’మెలె,ఈంజ ‘బారికుల్’పుసత్కుమ్ రెగిడొల్ లూకా. ఇనెన్ తెంతొ పవులు తెన్ జో అనెన్ బులుక దెరెదె. † 20:7 20:7 సతుత్ పొదుల్ తె
అగేచి దీసి
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17 జాకయ్, మిలేతుతె తా, ‘ఎపెసు పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఇతత్ల్ జెతు’ మెన, కబుర్
తెదయ్ లన్. 18 జేఁవ్ జోచి పురె జెతికయ్ పవులు
జోవయింక ఇసి మెలన్. “ఆఁవ్ తొలితొ ఆసియాతె ఉటట్
అయ్ లిసి తుమ్ ఏద కెరె. జా కెర, తుమ్ చి తెన్ జితె తాఁ
గెలయ్. 19 ఒతత్ తా, కిచొచ్ బడాయ్ నే ఉచరంతె, ‘పబుక
నంపజతు’ మెలి ఆసక ఏడ ఏడ, యూదుల్ చ కుటల్ చి
రిసొసెమల్ సేడ సేడ పబుచి సేవ కెరె తిలిసి తుమ్జానుస్.
20 గని దస బాదల్ సేడెల్ కి, కామ్ క జెతికయ్ కిచొచ్ జలెకి,
నేములెత్ నిదానుమ్ తెన్ తుమ్ క సికడెత్ తిలయ్, చి సబగేరి
ఎదారుద్ మ్ కి, గెరల్ గెరల్ బుల కి, బోదన కెరె తిలయ్.
21 దసిస్, యూదుల్ క కి గీసు దేసిమ్ చ సుదల్ క కి, ‘తుమ్
కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా, దేముడుక నిదానుమ్
జంక, చి పబు జలొ యేసుకీసుత్ క నంపజంక ముకిక్మ్’
సాచి సంగితె తిలయ్.

22 “అపెప్, ఒతత్ కీసి జయిందె గే నేని, గని పబుచి ఆతమ్
అంక పెటిట్ కచితుమ్ సంగిల్ రిసొ, ఆఁవ్ యెరూసలేమ్ తె
ఉటట్ గెతసి. 23గని కిచొచ్జానిమెలె, ఒతత్ గెలె, జేలి జతిసి,
సెమల్, అంక పిటెట్ నాయ్ మెన, ఆఁవ్ కేన్ పటున్మ్ తె గెలె
కి, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అంక సికయ్ తయ్. 24 గని,
ఆఁవ్ జిలె కి మొరెల్ కి బాద నాయ్. అంచి జీవుక విలువ
దెకి నాయ్. ముకిక్మ్ క అంక కిచొచ్ ఆస మెలె, దేముడు
కెరిల్ దయచి రిసొచి చి సాచి సంగితె తామెన” యేసుపబు
అంక కామ్ దా అసెస్. జలె, కెల్ క కెలిత్స్ తె జీనుక మానుస్క
కీసి పూరి ఆస తయెదె గే, దసిస్ జో పబు దిలి కామ్ పూరి
నిదానుమ్ కెర కేడవుక అంచి ఆస.

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

28 “తుమ్ చి పూచి కిచొచ్ మెలె, పబుచి ఇసుట్ మ్ తెన్
జాగర ఇండ, తుమ్ చెంగిల గొవుడుల్ జా, జోచిమంద జల,
యేసుక నంపజలస ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ దెకితె తా, సికడెత్
తంక. జోచొ సొంత పుతుత్ స్ చి లొఁయి సువడ, జోవయింక
కి పబు గెనన అసెస్. తూమ్ జోక దెకితి రిసొ, జోచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జో దా అసెస్. 29 ఆఁవ్
ఉటట్ గెలె, కూరుమ్ చ డురొక్ జత రిత మాయమానుస్ల్
తుమ్ చినెడ్ మెజాకెర,పబుచిమందజల,జోకనిదానుమ్
తిలసక అలల్ర్ కెరుక పిటిట్తి నాయ్. 30 ‘యేసుచ సిసుస్ల్
అమ్ చి పటిట్ జా జోవయింక పఁవుస్త్’ మెన, తుమ్ చితె

తెంతొచసగుమ్ జిన్ కిసతిత్మ్మారుస్ప కెరకొడొసంగసంగ
సికడుల. 31జాకయ్, జేఁవ్ చి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా.
అఁవివ్ కీసి జలయ్? కసుట్ మ్ సేడ సేడ తినిన్ వెరుస్ల్ పూరి,
రాతి మెదెద్నె, రోజుక నే పిటెత్, తుమ్ క జోవయింక సికడెత్
తిలయ్. జాతుమ్ పఁవస్ నాయ్. 32అపెప్ దేముడుచి అతిత్
తుమ్ క ఆఁవ్సొరప్ కెర దెతసి. జోదయ కెరిల్సి ఎతిక్చ కొడొ
ఉచరుక ముల నాయ్. జయియ్ నిదానుమ్ పెటిట్ తియనల్దు
మెలె,తుమ్ కఅనెన్ డిటుట్ మ్ కెరెదె,చిజోచసొంతమానుస్ల్
జంక జో నిసానల్సక దిలి వాటచ తుమ్ క పిటెట్ నాయ్.

33 “ఆఁవ్ ఇనెన్ బులెత్ తిలి పొది, కచి వెండి కచి బఙరి,
కచి పాలల్ క ఆస జయి నాయ్. 34 ఆఁవ్ అంచ సొంత
అతొత్ తెన్ కామ్ కెర కెర, అంచి రిసొ, అంచి తెన్ కామ్
కెరసచి రిసొ కిసరిపుచుప జతిసిదొరుక్ కెరన జితెతిలయ్,
మెన తుమ్ జానుస్. 35 ‘నఙితి కంట, దెంక చెంగిలి’ మెన,
యేసుపబుసంగిలికోడునేపఁవిస్తె,దసిస్,సొంతఅతొత్ తెన్
కామ్ కెరయి, నెతిరల్సక తోడు కెరె తా, ‘దసిస్ కెరెల్ చెంగిల్’
తుమ్ క వాట్ దెకయ్ లయ్”, పవులు బోదన కెరల్న్.

36ఇసిసంగ కేడవ,పవులుమొగల్టెకసెరున్ సేడ,జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ తెన్ పారద్న కెరల్న్. 37 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ దుకుమ్
జల. అంకివొతె ఆఁసునొ సూఁయి జలి, చి జోవయించి
గుండెతె ఎకెక్కల్ పెలన గివెడె దెర అమ్ డ చుంబ, 38 కిచొచ్క
ఒగగ్ర్దుకుమ్జలమెలె, “తుమ్అంకఅనెన్దెకుస్నాయ్”
మెనజోతెదొడి సంగిలి కోడుచి రిసొ, తెదొడిబార్జాఓడతె
పాఁవితి ఎద,జోక వటెట్ బొడొవ దిల.

21
1జేఁవ్మానుస్ల్ తె సెలవ్ నఙన, ఓడతె వెగ, ఓడ సోగ

జీనవ,కోసుమెలిడిబబ్తెపాఁవ నిదతా,అనెన్క్ దీసిరోడెస్
డిబబ్తె పాఁవ, ఒతత్ తెంతొ సముదుమ్ జీన, పతర రేవుతె
పాఁవిలమ్. 2ఒతత్ పతరతెఉత,పేనీకేపదేసిమ్ తెగెతిఓడ
దొరుక్ జతికయ్, వెగ బార్ జలమ్.

3జాఓడతెపాఁచ్పొదుల్ గెచచ్ గెచచ్, కుప డిబబ్ అమ్ చి
డెబి పకక్య్ తతి రితి జీన, సిరియ పదేసిమ్ పకక్ పాఁవ,
తూరు రేవుతె ఉతిత్రల్మ్. ఓడతె సావుకరుల్ దువారిల్ సామన్
ఒతత్ ఉతవుక తిలి. 4 ఒతత్చ నంపజల సిసుస్ల్ క చజ,
సతత్రెక్ జోవయింతె తా గెలమ్. జేఁవ్, జరుగ్ జంక తిలిసి
పబుచిఆతమ్సెకికచిన కెర,పవులుక, “యెరూసలేమ్ తెగెలె
తుకపమాదుమ్,పోని”మెనసంగిల. 5జలె,సతుత్ పొదుల్
గెతికయ్, అనెన్ బార్ జంక దెరల్మ్. జా తూరు పటున్మ్ చ
నంపజలస్ ఎతిక్జిని, తేరిస్వొతెన్ బోదల్ తెన్, పటున్మ్ చ
గుమమ్ల్ ఇతత్ల్ తొ అమ్ క బొడొవదా, సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తె
పాఁవడల్, చి అమ్ ఎతిక్జిన్ ఒతత్ మొగల్ టెక సెరున్ సేడ
పారద్న కెర, ఉటట్ , అమ్ తె జోవయింతెన్ సెలవ్ నఙన,
6ఆమ్ ఓడతె వెగిలమ్, జేఁవ్ గెరి ఉటట్ గెల.
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సరియ పటున్మ్ తెపాఁవిలిసి
7 తూరు పటున్మ్ క ముల అనెన్ పయానుమ్ కెర,

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

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

11జోఅమ్ తెజా కెర, పవులుచి కెరాంటె బందంతి వాలి
నఙ, గురుక జోచ సొంత అతొత్ చటొట్ బందన, “దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్ కోడు సంగితయ్ మెలె, ఆఁవ్ కీసి
అపెప్ బందన అసిస్ గే, దసిస్, ఈంజ వాలిచొ మానుస్క
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ యూదుల్ బంద, యూదుల్
నెంజిలఅదికారుల్ తెసొరప్ కెరదెవుల”మెనపబుచి కబుర్
సంగిలన్.

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

15 జా పడొత్ , జేఁవ్ పొదుల్ గెతికయ్, అమ్ చి సామన్
సరుద్ కెర, దెర, యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క బార్ జలమ్.
16 అమ్ చి తెన్, సరియ పటున్మ్ చ సిసుస్ల్ జల
నంపజలససగుమ్ జిన్. అగెగ్యితెంతొసిసుస్డు జలొ కుప
డిబబ్ దేసిమ్ చొమాన్సొనుచి గెరి నిద తతి రిసొఒతత్ అమ్ క
కడ నిల.

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

20 జేఁవ్, సూన కెర సరద్ జా, “దేముడు జా ఎతిక్ జరుగ్
కెర అసెస్” మెన, జో దేముడుచి గవురుమ్ సంగిల, గని
పవులుక కిచొచ్ మెల మెలె, “ఓ, బావొ, ఇనెన్, అమ్ చ
యూదుల్ తెయి, లచచ్ల్ జీన్ పబుక నంపజా అసిత్ మెన
తుయి దెకితసి. మోసేచి అతిత్ పూరుగ్ మ్ దిల ఆగన్ల్ రితి
నిదానుమ్కెరతి. 21తుచిరిసొకిచొచ్మెనసూనఅసిత్ మెలె,
తుయి యూదుల్ నెంజిలసచ దేసిమ్ లుతె గెచచ్, ‘మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు దిలిసి ఆగన్ల్ తుమ్ పఁవస్,
తుమ్ చ పుతత్దుల్ క అమ్ చి గురుచి సునన్తి కెరుక ముల,
జా అలవాట్ విడద్ల్ ముల’, తుయి అమ్ చ యూదుల్ క
సికడత్సి. 22జాకయ్, అమ్ క కిచొచ్ బాద మెలె, తుక ‘ఉటట్
జా అసెస్’ మెన కచితుమ్ సూనుల. 23జాకయ్, తుయి
కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్మెన తుక అమ్ కిచొచ్ సంగితసుమ్మెలె,
అమ్ తె చెతత్ర్ జిన్ ‘సెండి ఉతవుమ్ దె’ మెన, దేముడుక
ఆతు ఉకుక్ల అసిత్. 24 జలె, జేఁవ్ చెతత్ర్ జిన్ తెన్ తుయి
సుదిద్ కెరన, దేముడుచి గుడితె గెచచ్, జేఁవ్ సెండిఉతయ్ తి
కరుచ్ ఎతిక్ తూయి దేసు. తుయి దసిస్ కెరల్ది మెలె, తుచి
రిసొ జేఁవ్ సూనిల్స్ క తపుప్ మెన చిన, జో కి అమ్ చ ఆగన్ల్
రితిసతిత్మ్ఇండితయ్మెననంపజలసఅమ్ చయూదుల్
ఎతిక్జిన్ దెకుల. 25 గని, యేసుక నంపజల యూదుల్
నెంజిలసకబాదనాయ్. జోవయించి రిసొజోవయింక కిచొచ్
తీరుప్ రెగడ్ తెదయ్ లమ్ మెలె, బొమమ్ల్ క దిలిసి తుమ్ కా
నాయ్,లొఁయికానాయ్,టొటొమోడలొఁయి నే గెచచ్య్ లి
సిదకానాయ్,చిలంజెకమొకెరనాయ్,మెన,జాఎకిక్ఆడ
దిలమ్” మెన పవులుక యెరూసలేమ్ చ సంగుమ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ సంగిల.

26జాకయ్,అనెన్క్ దీసి, పవులు జేఁవ్ సంగిల చెతత్ర్ జిన్
తెన్ సుదిద్ మెన యూదుల్ సంగితి జా కామ్ కెరన,
జోవయింక దేముడుచి గుడితె కడన, “సతుత్ పొదుల్ గెలె,
అమ్ చిసుదిద్ జతికామ్కేడెల్,దొరుక్జలిఅరిప్తుమ్దెమ్ దె”
మెన, ఒపప్నల్.

27జా కామ్ చి జేఁవ్ ఒపప్నల్ సతుత్ పొదుల్ కుటిత్సి పాసి
జా, పూరి నే జతె అగెగ్, ఆసియా పదేసిమ్ చ యూదుల్ చ
వెలెల్ల సుదల్ జా కెర, పవులుక దేవులుమ్ తె తిలిసి దెక
కెర, పెజల్ ఎతిక్క సికడల్, చి జోక దెరల్. 28 “ఓ అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిని, తోడు జా, ఈంజొ మానుస్ కేనె
గెలె కి, ఆమ్ యూదుల్ చి రిసొ, అమ్ చ ఆగన్ల్ చి రితి,
ఈంజదేముడుచి గుడిచిరిసొ,విరోదుమ్సికడత్యి. అనెన్క్
కిచొచ్ తపుప్ కెర అసెస్ మెలె, ఈంజ దేముడుచి గుడి
తెడి గీసు దేసిమ్ చ సుదల్ క కడ ఆన, ఈంజ సుదిద్ తిలి
టాన్ గార్ కెర అసెస్” మెన పెజల్ క సికడల్. 29 కిచొచ్క
ఈంజ ఆకర్ చి కోడు సంగిల మెలె, అగెగ్ ఏక్ సుటుట్ , ఎపెసు
పటున్మ్ చొ యూదుడు నెంజిలొ తోపిము మెలొసొ తెన్
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పవులు పటున్మ్ తె బులెత్ తిలిసి దెక తిల, చి పవులుక,
‘జోవయింక దేముడుచి గుడి తెడి కడ నిలొ, కిచొచ్గె’ మెన
ఉచర తిల.

30ఆసియాపదేసిమ్ చయూదుల్ చజేఁవ్ వెలెల్ల సుదల్,
పెజల్ క దసిస్ సికడిత్కయ్, పటున్మ్ చ యూదుల్ ఎతిక్జిన్
కోపుమ్జా, నిగజా, పవులుక దెర, దేముడుచి గుడి తెంతొ
ఒరొగ్ డ నిల. చి బేగి అదికారుల్ దేముడుచి గుడిచ కెవిడ్వొ
డంకిల. 31 పవులుక బార్ కెర, మార గెలత్, గని ఏలుప
కెరి రోమ్ దేసిమ్ చి జమాన్ సుదల్ చి గెరి దేముడుచి గుడిక
పాసితిలి,చి ‘ఒండియెరూసలేమ్పటున్మ్ చజనాబ్గగొగ్ ల్
జతతి’ మెన జమాన్ చొ అదికారి దెక కెర, 32 సగుమ్ జిన్
జమానుల్ క చి జోవయించ పుంజెక్ జిన్ క వెలొల్ క కడ ఆన,
జేఁవ్ జనాబ్ బెర తిలిస్ తె నిగ గెల. జేఁవ్ జనాబ్, జలె,
జమానుల్ క చి జోవయించొ అదికారిక దెక కెర, పవులుక
పెటుక ముల దిల.

33 తెదొడి జమానుల్ చొ అదికారి పాసి జా, పవులుక దెర,
దొనిన్గొలుస్ల్తెన్జోకబందయ్ లన్. “ఈంజొకొనొస్? కిచొచ్
కెర అసెస్?” మెన పుసిలన్. 34 జనాబ్ చ సగుమ్ జిన్ ఏక్
కోడు అనెన్, సగుమ్ జిన్ వేర కోడు సంగ, కేకుల్ గలెత్ తిల,
చి జా గగొగ్ ల్ క జో అదికారి కిచొచ్ రుజుజ్ సూనుక నెత కెర,
“అమ్ చి గెరితె ఇనెన్క కడన”మెన జమానుల్ క ఆడ దిలన్.

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

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

పీనెల్ వెగ గుముమ్మ్ పాసి పాఁవిలి పొది, “తుక ఆఁవ్
ఏక్ కోడు సంగుక సెలవ్ దెసెత్ గే?” మెన గీకు బాస తెన్
జోవయించొఅదికారిక పవులుపుసిలన్. “గీకు బాసజానిస్
గే? 38జాపొదులె, ఐగుపుదేసిమ్ చొఎకిక్లొఈంజ దేసిమి
జా కెర, ఈంజ దేసిమ్ చక ఆకమించుప కెరుక ఉచర,
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కతిత్వొ దెరన్ తమానుస్ల్ క పబుతుమ్ చి
ఉపిప్రి విరోదుమ్ సికడ, బయిలు దేసిమి పటిట్ కడన తిలొ,
తూయి జో, కిచొచ్గె” మెన అదికారి సంగిలన్. 39 పవులు
జోవయింక జబాబ్ దిలన్, “ఆఁవ్యూదుడుయి, కిలికియ
పదేసిమ్ చి తారుస్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లయ్, చి నాయిమ్ క
*వెలిల్ పటున్మ్ చొజయిందె,ఆఁవ్ పెజల్ క ఏక్ కోడు సంగుక
దయ కెర అంక సెలవ్ దె”మెనఅదికారిక సంగిలన్. 40జో
అదికారి సెలవ్ దిలన్, చి పవులు, పీనెల్ చి ఉపిప్రి టీఁవొ
జా కెర, పెజల్ క సయ్ న కెరల్న్. జేఁవ్ పూరి తుకెల్ జతికయ్,
జోవయించి ఎబీబాస తెన్ సంగుక దెరల్న్.

22
గగొగ్ ల్ జలయూదుల్ క పవులు సంగిలిసి

1 కిచొచ్ మెన యూదుల్ చి ఎబీ బాస తెన్ పవులు
యూదుల్ క సంగిలన్మెలె, “బావుడుల్ ,వెలొల్ సుదల్,తుమ్
కెరిల్ నిందక జబాబ్ సంగిందె. సూన” మెన, 2 ఎబీ బాస
తెన్ సంగిలన్. ‘ఆమ్యూదుల్ చిబాస’మెనసూన,అనెన్
తుకెల్ జల. జాకయ్జోచి జబాబ్ జో సంగుక దెరల్న్. 3ఆఁవ్
యూదుడుయి, కిలికియ పదేసిమ్ చి తారుస్ పటున్మ్ తె
జెరిమ్లయ్, గని, ఈంజయియెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె వడడ్ ,
వెలొల్ జలొ అమ్ చొ గమలీయేల్ తె సదు కెరల్య్. జో
సికయ్ తికయ్, అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చ ఆగన్ల్ రితి నిదానుమ్
సిక కెరె తిలయ్, చి తూమ్ అపెప్క కీసి అసుస్స్ గే, ఆఁవ్ కి
దేముడుచి సేవ నిదానుమ్ తెన్ కెరె తిలయ్. 4జాకయ్,
యేసుతె రచచ్న జతి ఈంజ వాట్ క నంపజలసక పూరి
విరోదుమ్ జా, దెర బంద, మునుస్బోదల్ క, తేర్ బోదల్ క
జేల్ తె గలయ్ లయ్. సగుమ్ జిన్ క *మారిల్స్ తె బెదిలయ్.
5జా కోడుక ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కి, సబతె వెసిత వెలెల్ల
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ కి సాచి జా అసిత్. ‘యేసుక నంపజల
ఒతత్చ మానుస్ల్ క దెర, బంద, సిచచ్ కెరవుక’ మెన సెలవ్
నఙన, దమసుక్ పటున్మ్ తెచ వెలెల్ల మానుస్ల్ క దెకయ్ తి
రిసొ, ఇనెన్చ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె ఉతల్ నఙిలయ్.

6 “పయానుమ్ గెతెతా, దమసుక్క పాసి అయ్ లిపొది,
రమారమిమెదెద్నె, పరలోకుమ్ తెంతొ చి వెలిల్ ఉజిడి అంచి
సుటుట్ నంతడీసిలి. 7ఆఁవ్బుఁయెయ్సెరున్ సేడ. ఏక్అవాడ్
అంక సంగిలిసి ఆఁవ్ సూనల్య్, ‘సావులు, సావులు, అంక
కిచొచ్క అలల్ర్ కెరసి?’ మెన సంగిలన్. 8 ‘తుయి కొనొస్,
పబు?’ మెన జబాబ్ దిలయ్, చి జో అంక, ‘తుయి అలల్ర్
కెరొ నజరేతు గఁవివ్చొయేసు ఆఁవ్’,మెన అంక సంగిలన్.

9 “అంచి తెన్ తిలస, జలె, జాఉజిడి దెకిల, గని అంచి
తెన్ లటట్బొల్ సొచి అవాడ్ సూన్ తి నాయ్. 10తెదొడి, ‘ఆఁవ్
కిచొచ్ కెరుక, పబు?’ మెన, పబుక పుసిలయ్, జో అంక,
‘తుయిఉటట్ ,దమసుక్పటున్మ్ తెగో,చితుయికిచొచ్ కెరుక
అసెస్ గే తుక ఒతత్ సూనయిందె’, మెన, అంక సంగిలన్.
11 జలె అంకి అందర్ ఉజిడిచి రిసొ, ఆఁవ్ గుడిడ్ జతికయ్,
అంచితెన్అయ్ లసఅంక ఆతు దెర,అంకవాట్దెకయ్ ల,
చి దమసుక్ పటున్మ్ తెపాఁవిలయ్.

12 “ఒతత్, అననీయ మెలొ ఎకిక్లొ తిలొ. కీసొ మానుస్
మెలె, అమ్ చొ దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి నిదానుమ్ కెరెదె,
ఒతత్చయూదుల్ ఎతిక్జిన్జోక ‘చెంగిల్మానుస్’మెనుల.
13 జో, అంచితె జా కెర, అంచి పాసి టీఁవొజ, ‘సావులు,
బావొ,తుచఅంకివొడీసుల’మెనసంగిలన్,తెదొడిఅంకివొ
చెంగిల్ జా జోక దెకిలయ్. 14 తెదొడి, జో, ‘అంచి ఇసుట్ మ్

* 21:39 21:39 ‘వెలిల్ పటున్మ్’మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క సంగ తయెదె. * 22:4 22:4బారికుల్ 8:1, 9 అదయ్యిమ్తెంతొ.
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జోసికుస్, పరలోకుమ్ చిపునిన్మ్తిలొ కీసుత్ క దెకుస్,జోచి
అవాడ్ సూన్ సు.’ మెన, అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చొ దేముడు
తుకయ్ నిసాన అసెస్. 15 చి తుయి దెకిలిస్, తుయి
సూనిల్స్ చి రిసొ, జోచి రిసొ, ఎతిక్జిన్ మానుస్ల్ క సాచి
సంగెదె. 16 అలెల్, కిచొచ్క రకితసి? ఉటట్ జోచి నావ్ దెర
బాపిత్సుమ్ నఙన, తుయి కెరల్ పాపల్ దోయి జా గెతి రిసొ,
జోచి రచచ్న నఙను.,మెన అననీయఅంక సంగిలన్.

17 “ఆఁవ్యెరూసలేమ్ తెఅనెన్ బుల అయ్ లిపొది, ఏక్
దీసి, దేవులుమ్ తె గెచచ్ పారద్న కెరె తిలె, పబుతె అంచి
మెనుస్ పూరి తా, 18 ‘బే బేగి యెరూసలేమ్ముల ఉటట్ గో.
ఇనెన్ అంచి రిసొచి తుయి సంగితిసాచి నంప కెరి నాయ్.’,
మెనపబుఅంకసంగిలన్. 19ఆఁవ్జోక,పబువ,అఁవ్అగెగ్
అమ్ చయూదుల్ చి కేన్ సబగేరి గెలె కి, తుక నంపజలసక
చజ, జేల్ తె గలిలయ్, పెటయ్ లయ్. 20 పడొత్ , తుచి సాచి
జలొ సెత్పనుక మారిల్స్ తె అఁవ్ కి పాసి టీఁవొజ, ‘చెంగిల్’
మెంతె తిలయ్, జోక మారల్సచ సొకక్ల్ గట దెర తిలయ్.
ఈంజ ఎతిక్ జేఁవ్ అదికారుల్ కి జాన్ తి. ఆఁవ్ ఇనెన్ తాఁ
గెలె చెంగిల్ కిచొచ్గెమెన, పబుక ఆఁవ్ సంగిలయ్. 21జలె,
అంకజో కిచొచ్మెలన్,మెలె,ఉటట్ ,గో. కిచొచ్కమెలె,తుయి
దూరి గెచచ్యూదుల్నెంజిలసకసుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
మెన,ఆఁవ్తెదయ్ తసిమెన,పబుఅంకసంగిలన్.”,మెన
పవులు జేఁవ్యూదుల్ క సంగిలన్.
పవులు సంగితికయ్ జనాబ్ కోపుమ్ జలిసి

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

25 గని జేఁవ్ జోవయింక కొరడ్ల్ తెన్ పెటుక మెన
బందితికయ్, పాసి టీఁవొజ తిలొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ క పవులు ఏక్ కోడు సంగిలన్. “సాచి నే సూన్ తె,
నే తీరుప్ జలొ రోమియుడుక పెటిత్ సిచచ్ దెంక నాయిమ్
గే?” మెన పుసిలన్. 26 జా కోడు పుసితికయ్,
జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ సూన, వెయి జమానుల్ క
వెలొల్ తె గెచచ్, “అమ్ కిచొచ్ కెరుక గే? ఈంజొ మానుస్

రోమియుడు”మెన సంగితికయ్, 27జోఅదికారి పవులుతె
జా కెర, “తుయి రోమియుడు గే?” మెంతికయ్, “ఆఁవ్
రోమియుడుయి” మెన పవులు సంగిలన్. 28 జాకయ్,
జో అదికారి, “రోమియుడు జతి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్
దిలయ్”మెనపుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ సంగిలన్. “గని
ఆఁవ్ రోమియుడు జా †జెరిమ్లయ్” మెన, పవులు జబాబ్
సంగిలన్. 29 బేగి, జోవయింక పెట పరిచచ్ కెరుక ఉచరల్స
బియఁ కెర బార్ జల, చి పవులుక, జో రోమియుడు మెన,
చి రుజుజ్ నే సూన్ తె రోమియుల్ క సిచచ్ కెరుక, బందుక,
నాయిమ్ నాయ్ మెన, ‘తపుప్ కెరల్య్’ మెన పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ బియఁ గెలన్.
యూదుల్ చ అదికారుల్ క సబ వెసయ్ లిసి

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

23
1పవులు,జలె,నేబితెసబవెసిలసకదెక, “ఓబావుడుల్ ,

ఆజి ఎద అమ్ చొ దేముడుక సతిత్మ్ ఆఁవ్ ఇండితసి.”,
మెన, మొదొల్ సంగిలన్. 2 అననీయ మెలొ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి, “జోక చోండి పెట” మెన పవులుక పాసి
తిలసక ఆడ దిలన్. 3 తెదొడి, పవులు జోవయింక,
“చునున్మ్ దెరవ మురిక్ లుంకడిల్ కూడు జలొ రితొ తుయి
మాయమానుస్క దేముడు తుకయ్ పెటెదె! దేముడు మోసే
తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి నాయిమ్ తెన్ అంచి రిసొచ రుజుజ్ ల్
సూన్ తిరిసొసబతెవెసఅసుస్స్, గనినాయిమ్నెంతెఅంక
పెటయ్ తసి. తుక కిచొచ్ సతిత్మ్?!” మెన, సంగిలన్. 4పాసి
తిలస, “దేముడుచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిక దసిస్ దూసుప
కెరుక జయె నాయ్.” మెన సంగిల, 5 చి, “బావుడుల్ , జోక
‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జయెదె’మెనఆఁవ్ నేని. జాన్ తయ్,
జలె, దసిస్ లటట్బ్ తయ్ నాయ్. ‘తుమ్ చ అదికారుల్ క
దూసుప కెరుక జయె నాయ్’ మెన, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్
అసెస్”మెన పవులు జబాబ్ దిలన్.

6పడొత్ , ‘సబవెసితసతెసదూద్ కయుయ్లు చి పరిసయుయ్ల్
మెల పండితుల్ ఇనెన్ అసిత్’ మెన పవులు దెక కెర,
సబతె కిచొచ్ మెన కేక్ గలొ మెలె, “ఓ బావుడుల్ , ఆఁవ్
పరిసయుయ్డుయి. అంచపూరుగ్ ల్ కి పరిసయుయ్ల్, ‘మొరెల్
అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దె’ మెన ఆఁవ్ పరిసయుయ్డు
దయిరిమ్ తెన్ అసిస్చి రిసొ, అంక నింద కెర పరిచచ్

† 22:28 22:28 పవులు యూదుల్ చి సెకుమ్ చొ జలెకి, అబబ్దింసిచి కాలుమ్ తెంతొ ‘రోమియులు ఈంజేఁవ్’ మెన నాయిమ్ తెన్ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ త కాగల్
జోవయించి కుటుంబుమ్ చక తిల.
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కెరయ్ తతి.”, మెన సంగిలన్. 7 జో దసిస్ సంగిల్ రిసొ,
పరిసయుయ్ల్ చి *సదూద్ కయుయ్లు గగొగ్ ల్ జల. 8మానుస్ల్
మొరెల్ అనెన్ జితి నాయ్, దూతల్ తతి నాయ్, ఆతమ్ల్
బూతల్ డుంబల్ గట తతి నాయ్ మెన సదూద్ కయుయ్లు
సికడత్తి. పరిసయుయ్ల్, ‘మొరెల్ జిమ్ దె, దూతల్, ఆతమ్ల్
బూతల్, డుంబల్ గట అసిత్’ మెన ఒపప్న్ తతి, చి రిసొ,
దొనిన్ జటుల్ జా ఒగగ్ర్ గగొగ్ ల్ జల. 9 తెదొడి, పరిసయుయ్ల్
చి జటుట్ తెచ సగుమ్ జిన్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స టీఁవ కెర, “ఈంజొ మానుస్తె కిచొచ్ తపుప్ డీసె
నాయ్. ఏక్ వేల కేన్ జవుస్ ఆతమ్ జవుస్, దూత జవుస్
ఇనెన్తెన్ లటట్బొల్ ” మెన సంగిల. 10 జా కోడు సూన
కెర సదూద్ కయుయ్లు ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జల, చి జేఁవొజ జటుల్
జలస అనెన్ ఒగగ్ర్ గగొగ్ ల్ జతికయ్, జమానుల్ చొ అదికారి,
‘యూదుల్ పవులుక ఎకెక్ దడి దొనిన్ పకక్లె దెర చిర
మారుల’ మెన బియఁ కెర “తుమ్ జోవయింతె ఉత గెచచ్,
జోక జోవయించి నెడిమి తెంతొ ఉరల్ కడ దెర జా అమ్ చి
జమానుల్ గెరిచిమేడతెఆనజోక రక”మెన, జమానుల్ క ఆడ
దిలన్.
పవులుక పబు దయిరిమ్ సంగిలిసి

11 జా రాతి, యేసుపబు పవులుచి పాసి టీఁవొజ కెర,
“తుయిబినాయ్. ఈంజయెరూసలేమ్ తెతుయికీసిఅంచి
రిసొసాచి సంగ అసిస్స్ గే, దసిస్, తుమ్ క ఏలుప కెరి రోమ
పటున్మ్ తె కి అంచి రిసొ సాచి సంగితె” మెన పబు జోక
సంగిలన్.
పవులుకమారుక మెనయూదుల్ కుట కెరిల్సి

12అనెన్క్ దీసి పెందలె, యూదుల్ కుట కెర, “పవులుక
మారె ఎదక చువెవ్ తనెన్ తమ్ దె” మెన ఆతు ఉకిక్ల.
13 కెతిత్జిన్ జా కుట కెరల్ మెలె, దొనిన్ విసొజిన్ చి కంట
అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్. 14 జేఁవ్ వెలెల్ల పూజరుల్ చి సబచ వెలెల్ల
మానుస్ల్ తె గెచచ్, ఇసి మెల, “ ‘పవులుక అమ్ మారె
ఎదక చువెవ్ తనెన్ తమ్ దె’ మెన ఆతు ఉకుక్ల అసుస్మ్.
15జాకయ్, తూమ్, సబ వెసితస ఎతిక్జిన్ తెన్, రోమచ
జమానుల్ చొ అదికారితె అపెప్ గెచచ్, ‘పవులుక అనెన్ సరిగా
పరిచచ్ కెర తీరుప్ సంగుమ్ దె. జోక కడ ఆను’ మెన జో
అదికారిక సంగ. జో కడ ఆనెల్, జో పవులు తీరుప్ కెరి గెరి
పాసి నే జెతె అగెగ్,మారుమ్ దె”మెన, కుట కెరల్.

16జలె, పవులుక వటెట్ దెరమారి కుటచి రిసొ పవులుచి
బేనిస్చొ పుతుత్ సి సూన తా, జమానుల్ తతిస్ తె గెచచ్, తెడి
పెస,పవులుక సంగిలన్. 17పవులుపుంజెక్ జీన్జమానుల్ క
వెలొల్ ఎకిక్లొక బుకారా కెర, “జమానుల్ చొ అదికారితెఈంజొ
నాడుక కడ నే. ఏక్ కబుర్ ఈంజొ ఆన అసెస్” మెన
సంగితికయ్, 18అదికారితె కడన కెర, “జేలి జలొ పవులు

అంక బుకారా కెర, అదికారితె ఈంజొ నాడుక కడ నే. జోక
కబుర్ ఆన అసెస్, మెన తెదయ్ లన్”, మెన, పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ సంగితికయ్, 19 అదికారి జో నాడుచి
ఆతు దెర, జో తెన్ గెర్ చి తెడి పెస గెచచ్, కో నే సూన్ తె,
“అంక తుయి సంగితి కబుర్ కిచొచ్?” మెన పుసిలన్.
20 “యూదుల్ కుట కెర అసిత్. ఆరిక, పవులుక అనెన్ సరిగా
పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరి రితి జా, తుక, ‘కలిక సబతె కడ
ఆనుస్’ మెన తుక కబుర్ తెదవుక ఉచర అసిత్. 21 గని
పోని. పవులుక వటెట్ దెరమారుమమెన, దొనిన్ విసొజిన్ చి
కంట అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ రకితతి. జోకమారెఎదక చువెవ్ తనెన్
తమ్ దె మెన జేఁవ్ ఆతు ఉకుక్ల అసిత్. తుక ‘ఆమ్ ఉచరిల్
ఆడ దెవుస్’మెన, రకితెఅసిత్”, పవులుచొబేనిస్చొపుతుత్ సి
జమానుల్ చొ అదికారిక సంగిలన్.

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

26 “వెలొల్ అదికారి జలొ పేలిక్స్ క ఆఁవ్ కౌల్దియ లూసియ
తెదయ్ తి ఉతుమ్. 27 తుచితె ఆఁవ్ తెదయ్ తొ ఈంజొ
మానుస్క యూదుల్ దెర, మారిత, గని ఆఁవ్, అంచ
జమానుల్ తెన్ జా కెర, దెక,జోక ‘రోమియుడు’మెన సూన,
రచిచ్ంచుప కెరల్య్. 28 జోక ‘కిచొచ్ నేరిమ్ వయడత్తి గే
సూనిందె’మెన,జోవయించిసబతెటీఁవొకెలయ్, 29 ‘మొరి
సిచచ్ జవుస్, జేల్ తె గలిత్ సిచచ్ జవుస్ఆనన్ తి కిచొచ్ నేరిమ్
కెరె నాయ్, గని ఎకిక్ జోవయించి దేముడుచి నముకుమ్ క
బెదెతిసి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ చి అలవాట్
పిటట్య్ తయ్జోక నింద కెరతి’ మెన, అంక రుజుజ్ అయ్ లి.
30 తెదొడి, ‘జోక మారుక కుట కెర అసిత్’ మెన, సూనల్య్,
బేగి తుచితె తెదయ్ తసి, జోక నింద కెరల్సక, ‘జేఁవ్ కి
తుచి తీరుప్ కెరి టాన్ తె గెచచ్, జేఁవ్ వయడిత్ నేరిమ్ చి రిసొ
తుచి మొకెమ్ జెఁవివ్ సాచి సంగుత్’ మెన ఆడ దా అసిస్”
పేలిక్స్ అదికారిక జమానుల్ చొ అదికారి ఉతుమ్ రెగిడల్న్.
31జాకయ్, జమానుల్ చొ అదికారి సంగిల్ రితి, జమానుల్ జా
రాతిఅంతిపతిమెలిపటున్మ్ఎదపవులుకబొడొవదాకెర,

* 23:7 23:7మానుస్ల్మొరెల్ అనెన్ జితి నాయ్, దూతల్ తతినాయ్, ఆతమ్ల్ బూతల్ డుంబల్ గట తతినాయ్మెన సదూద్ కయుయ్లు సికడత్తి
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32అనెన్క్ దీసి పెందలె ‘జోక సరియ పటున్మ్ ఎద బొడొవ
దెతు’ ఎకిక్ గోడల్ తె వెగిల జమానుక ముల, తిల జమానుల్
యెరూసలేమ్ తె అనెన్ బుల గెల.

33 పవులుక బొడొవ దిలస, జోవయింతెన్ సరియతె
పాఁవ కెర, అదికారిక ఉతుమ్ దా కెర, పవులుక జోచి
పురె టీఁవొ కెలన్. 34 తెదొడి అదికారి, జా ఉతుమ్ సదు
కెర, “తుయి కేన్ పదేసిమ్ చొ మానుస్?” మెన పవులుక
పుసిలన్. “కిలికియ పదేసిమ్ చొ ఆఁవ్” మెన పవులు
జబాబ్ దిలొ. 35 “దసిస్ జలె, తుక నింద కెరస ఇనెన్ పాఁవ
అయ్ లె, తుచి తగు సూనిందె” మెన సంగ కెర, “హేరోదు
రానొచి మేడతె ఇనెన్క కడన రకుత్” మెన పేలిక్స్ అదికారి
ఆడ దిలన్.

24
1 పాఁచ్ పొదుల్ గెతికయ్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి

అననీయ, సబతెచ వెలెల్ల సుదల్ తెన్, పవులు కెరి నింద
వయడిత్కయ్ తెరులుల్ మెలొ ఎకిక్లొ తెన్, ఉటట్ అయ్ ల.
అదికారిచి గెరితెజా కెర, పవులుచి రిసొజేఁవ్ సంగిలినింద
వయడల్. 2 తెదొడి, అదికారి పవులుక కడ ఆనయ్ తికయ్,
జో కెరి నిందచి తగు సంగుక మెన, తెరులుల్ సంగిలన్.
“తూయి ఏలుప కెరికయ్, వెలొల్ పేలిక్స్ అమ్ చి ఒండి
పదేసిమ్ క సేంతుమ్, చి తుచి దయచి రిసొ, అమ్ చి
దేసిమ్ చ కసట్ల్ నసట్ల్ మారుస్ప జా అసిత్. 3 జాకయ్,
తుచి ఎదివాట్ తోడుచి రిసొ, అమ్ చి సరద్సంతోసుమ్ తుక
సూనయ్ తసుమ్. 4తుకఒగగ్ర్కామ్తయెదె,చితుకఒగగ్ర్
కొడొ సూనవ అలల్ర్ కెరుక నెసుమ్, గని దయ కెర దొనిన్
కొడొ జవుస్ సూను. 5ఈంజొమానుస్ బలే అలల్ర్ కెరయ్.
ఒండి లోకుమ్ చ అమ్ చ యూదుల్ తె గెచచ్, పబుతుమ్ చి
ఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరి రితి సికడత్య్. పడొత్ నజరేతు
గఁవివ్చొ యేసుచి అలవాట్ కెర మారుస్ప జలసచి జటుట్ తె
జో ముకిక్మ్. 6 ఈంజ నెంతె అనెన్ అమ్ చి దేముడుచి
గుడిక గార్ కెరుక ఉచరొల్ , గని జోక దెర పిటట్య్ లమ్.
*అమ్ చ ఆగన్ల్ రితిచి అలవాట్ తె కెరి రితి జోక తీరుప్
కెరమ్, 7 గని జమానుల్ చొ అదికారి జలొ లూసియ జా కెర,
అమ్ చి అతిత్ తెంతొ జోక ఉరల్ కడన కెర, నేరిమ్ వయడత్స
పేలిక్స్ అదికారిచి తీరుప్ కెరి టాన్ తె గెతు., మెన ఆడ
దిలన్. 8 తూయి సొంత జో మానుస్క పరిచచ్ కెరెల్, అమ్
వయడిత్ నేరిమ్ఎతిక్చి రిసొతూయిసూన, రుజుజ్ ల్ దెకితె”.
9యూదుల్ ఎతిక్జిన్ “సరిగా” మెన, జోచి సాచి బెదవ
జేఁవ్ నేరిమ్ లు వయడల్.
పవులు జబాబ్ దిలిసి

10 తెదొడి, ‘తుయి జబాబ్ దేసు’ మెన, పవులుక
అదికారి సయ్ న కెరల్న్, పవులు సంగిలన్. “తుయి ఒగగ్ర్
వెరుస్లుఈంజదేసిమిఏలుప కెరెఅసిస్స్ చిరిసొదయిరిమ్
తెన్ ఆఁవ్ జబాబ్ దెతసి. 11 అపెప్క బార పొదుల్
జంక నేతయ్, దేముడుచి గుడితె బకి కెరుక మెన, ఆఁవ్
యెరూసలేమ్ తె గెలయ్. తుక రుజుజ్ కావలె మెలె, సాచుల్
అసిత్.

12“ఆఁవ్ఒతత్ తా,దేముడుచి గుడితెజవుస్,సబగెరలె
జవుస్, పటున్మ్ తె జవుస్, ఆఁవ్ కిచొచ్ వేర కోడు సికడిల్సి
దెక అసిత్ గె? ఆఁవ్ పెజల్ క అలల్ర్ కమొ సికడిల్సి దెక అసిత్
గే? నాయ్! 13 పడొత్ , అంచి రిసొ జేఁవ్ అపెప్ నింద కెరిస్ క
కిచొచ్ రుజుజ్ దెకవుక నెతిరి. 14 గని తుచిమొకెమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్
ఒపప్న్ తసి మెలె, ‘తపుప్’ మెన జేఁవ్ సంగితి ‘యేసుకీసుత్
దొరుక్ జలి రచచ్న వాట్’ మెన ఒపప్న్ తి నాయ్. సుబుమ్
కబుర్ క నంపజా ఆఁవ్ ఇండ, అమ్ చ †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ జలెకు, పూరుగ్ ల్ చి అతిత్
సంగిల దేముడుచ కబురుల్ తె తిలిసి ఎతిక్, జో దేముడుచ
కబురుల్ రెగిడిల్సి ఎతిక్, ఆఁవ్ నంప కెరసి. 15 ఈంజేఁవ్
ఒపప్న్ తిసిఆఁవ్ కిదయిరిమ్తెన్పూరినంపకెరసి,సతిత్మ్
ఇండిలస అబదుద్ మ్ ఇండిలసకి మొరెల్ కి, జీవ్ జా ఉటట్
గెచుచ్ల. 16 జాకయ్, దేముడుక కి, మానుస్ల్ క కి కిచొచ్
పాపుమ్ నే కెరి రిసొ, ఆఁవ్ జాగర దెకన్ తసి.

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

పవులుక తీరుప్ నే జతె జేల్ తె రకితె తిలిసి
* 24:6 24:6 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 6 నంబర్ చి ఆకర్ కోడుచి 7 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్;మెలె, ‘అమ్ చ’ తెంతొ
‘దిలన్’ ఎద. † 24:14 24:14 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె
అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన
రగడ్వ అసెస్.
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22 అదికారి జలొ పేలిక్స్, యేసుక నంపజతి చి రిసొ
ఇదిల్ ఒగగ్ర్ జానె, చి తీరుప్ వాయిద కెరి రితి, “జమానుల్ చొ
అదికారి జలొ లూసియ ఇతత్ల్ ఉటట్ అయ్ లె, తుక వయడిత్
నేరిమ్ చి తగు సూనిందె”మెన, పవులుక సంగిలన్.

23 పడొత్ , ఒతత్ తిలొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క,
“ఈంజొ మానుస్క జేలి కెర, గని బంద గట నాయ్, గదితె
డంక నాయ్, చిజోచ గోతుసుదల్ తె కో గోత్ అయ్ లె కి,జోక
దొరుక్ జలిసి కిచొచ్ ఆనెల్కి, అడుడ్ కెర నాయ్” మెన పేలిక్స్
ఆడ దిలన్.

24 సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , పేలిక్స్ అదికారి
యూదుడుయి జలి దుసిలల్ మెలి తేరిస్క కడ ఆన, పవులు
జేలి తిలిస్ తె అయ్ ల. పవులుక “జెవుస్” మెన పేలిక్స్
సంగ తెదయ్ తికయ్, అయ్ లొ. యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి
నముకుమ్ తిలిస్ చి బోదన సూనల్. 25 పవులు బోదన
కెర కెర, కిచొచ్చి రిసొ సంగుక దెరల్న్ మెలె, పునిన్మ్ చి
రిసొ, ఆస కెరంతి రిసొ, చి ఆకర్ దీసిక లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ క యేసుపబు పరిచచ్ కెర ‡తీరుప్ కెరుక తిలిస్ చి
రిసొ సంగిలన్, చి పేలిక్స్,సొంత కెర తపుప్ల్ క ఉచరలాజ్
జా బియఁ కెర, “అపెప్చి మటుట్ క ఉటట్ గెచచ్ తా. అంక
అవ్ కాసుమ్ తిలె, తుక కెఁయఁక గే అనెన్ బుకారిందె” మెన
జోక తెదయ్ లన్. 26పడొత్ , పేలిక్స్ అనెన్ కిచొచ్చి రిసొఉచరె
తిలొ మెలె, ‘విడద్ల్ జతి రిసొ ఏక్ వేల పవులు లంచుమ్
దెయెదె’ మెన ఆస జా తిలొ. జాకయ్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జోక
బుకారాబుకారా,జోతెన్లటట్బొల్ . 27గనిపవులుకఒతత్ జేలి
కెరదొనిన్ వెరుస్ల్ గెతికయ్,పేలిక్స్ అదికారివేరతెమారుస్ప
జలొ, చి పొరిక్యస్ పెసుత్ స్ అదికారి జలొ. మారుస్ప జలి
పొది,యూదుల్ క పులవుక మెన పవులు జేల్ తె దసేస్ తతి
రితి పేలిక్స్ ముల దిలొ.

25
పవులుచి రిసొయూదుల్ అనెన్ అలల్ర్ ఉచరిల్సి

1 ఏలుప కెరుక మెన, పెసుత్ స్ యూదయ పదేసిమి ఉటట్
జా తిరతి గెలి పడొత్ , జోవయించి మేడ తిలి సరియ
తెంతొ బార్ జా, యెరూసలేమ్ తె గెలొ. 2 వెలెల్ల పూజరుల్ చి
యూదుల్ చ అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ జోతెజా కెర, పవులుచి
రిసొసంగిల. 3అనెన్, “దయకెర పవులుకయెరూసలేమ్ తె
తెదవు” మెన, బతిమాలప్ జా సంగిల. జో అయ్ లె, వటెట్
లుంక దెరమారుక మెన ఉచరతి. 4పెసుత్ స్, “పవులు ఒతత్
సరియతె జేల్ తె అసెస్, చి ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె ఆఁవ్ ఒతత్
అనెన్ గెచిచ్ందె”మెనసంగ. 5“ఆఁవ్ఒతత్ గెచుచ్కబార్జలె,

తుమ్ చ అదికారుల్ అంచి తెన్ బెద జెతు, చి జో మానుస్
కిచొచ్ నేరిమ్ కెర తిలె, రుజుజ్ దెకవుతు!” మెన సంగిలన్.

పెసుత్ స్ పవులుచి తగు అనెన్ సూనిల్సి
6 పెసుత్ స్ ఎకిక్ అటుట్ గే దెసుస్ గే పొదుల్ ఒతత్

యెరూసలేమ్ తె తా కెర, సరియతె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్,
చి అనెన్క్ దీసి పవులుచి తగుచ రుజుజ్ ల్ సూనుక
వెస, పవులుక “జెవుస్” మెన ఆడ దిలొ. 7 పవులు
యెరూసలేమ్ తెంతొ అయ్ ల. యూదుల్ జోవయించి
సుటుట్ నంత టీఁవొజ కెర, కిచొచ్ కిచొచ్ వెలెల్ల నేరిమ్ లు ఒగగ్ర్
సంగిల, గని రుజుజ్ ల్ దెకవుక నెతిరల్. 8 తెదొడి పవులు
“యూదుల్ చ ఆగన్ల్ రితి కెరిస్ చి అలవాట్ఉచరెల్ కి, కిచొచ్
నేరిమ్ కెరి నాయ్, దేముడుచి గుడిచి రిసొ కి కిచొచ్ నేరిమ్
కెరి నాయ్, చి అమ్ క ఏలుప కెరొ * సర్ చి రాజిమ్ క కి
కిచొచ్య్ఇదిలిసినేరిమ్కి కెరినాయ్”మెన,జబాబ్దిలన్.

9 పెసుత్ స్, మాతుమ్, యూదుల్ క పులవుక మెన,
పవులుక, “యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ ఈంజేఁవ్ అంక
సూనయ్ లనేరిమ్ లుచిరిసొతీరుప్ కెరవనుకఇసుట్ మ్జతసి
గే?” మెన పుసిలన్. 10 గని పవులు జబాబ్ దిలన్,
“† సరు వెలొల్ రానొ ఏలుప కెరి రితిచి గెరితె తీరుప్ జంక
మెన ఇనెన్ ఆఁవ్ టీఁవొజ అసిస్. ఇనెన్యి అంచి తగు తీరుప్
సరిగా జంక. యూదుల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ తపుప్ కెరి నాయ్.
తుయి కి జా కోడు జానిస్. 11 ఆఁవ్ తపుప్ కెరయ్ జలె,
మొరిసిచచ్చి ఎదిలి నేరిమ్ కెరయ్జలె,ఆఁవ్మొరెల్ కిబాద
నాయ్. గని ఈంజేఁవ్ వయడత్ నేరిమ్ లు ఆరిచ జలె, అంక
యూదుల్ చి రితి తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక మెన ఇనెన్చి అతిత్
అంక కో సొరప్ కెర దెంక నాయిమ్నాయ్. సర్ వెలొల్ రానొ
సొంత అంచి తగు సూన తీరుప్ కెరుస్” మెన, సంగిలన్.
12తెదొడి, పెసుత్ స్,జోవయించి సబచ అదికారుల్ తెన్ వెస
లటట్బల్,చిపవులు, “ ‘ సరుసొంతఅంచితగుసూనతీరుప్
కెరుస్’మెన ఇసుట్ మ్ జలది. ఈంజ తగు జా సెలవ్ దెతయ్.
సరుచి గెరి గో”మెన తీరుప్ సంగిలన్.

పెసుత్ స్ పవులుచి రిసొ పెసుత్ స్ అగిపప్ రానొక సంగిలిసి
13 సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్, ‘పెసుత్ స్ నొవర్ ఏలుప

కెరయ్’మెన, ఇదిల్ఉతత్ర పకక్చొరానొజలొఅగిపప్,బేనిస్
జలి బెరీన్కే తెన్, సరియతె గోత్ అయ్ ల. 14 ఒగగ్ర్ దీసల్
ఒతత్ తతికయ్, పవులుచి తగుచి రిసొ పెసుత్ స్ జో రానొక
సంగిలన్. పేలిక్స్ ఏలుప కెరిల్ తెంతొ జేలి జలొ ఎకిక్లొ
ఇనెన్ అసెస్. 15 జలె, ఆఁవ్ యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ తిలి
పొది, ఇస దస నేరిమ్ లు కెర అసెస్,మెనవెలెల్లపూజరుల్ చి

‡ 24:25 24:25 కిచొచ్ తీరుప్ మెలె, జోవయింక నంపజా సతిత్మ్ జలసక పరలోకుమ్ తె కడ నెతిసి, గని నంప నెంజ అబదుద్ మ్ తె తాఁ గెలసక సిచచ్తె గలిత్సి.
* 25:8 25:8 వెలొల్ రానొచి,రానొచి. † 25:10 25:10 సీజరు వెలొల్ రానొ,మెలె వెలొల్ రానొ, రోమ్ పటున్మ్ తెతాఈంజ ‘బారికుల్’ చిపుసత్కుమ్ తె సంగిల
పదేసిమ్ లు ఎతిక్చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరయ్. రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క వెలొల్ ,జో.
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యూదుల్ చ అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ సంగ, తీరుప్ కెర సిచచ్
కెరు మెన, అంక సంగిల.

16 “జేఁవ్ యూదుల్ దసిస్ సంగితికయ్. నేరిమ్
వయడల్స నేరిమ్ వయిలొసొ ఎకిక్తె తీరుప్ కెరి టాన్ తె జా
తగు సూనవుక నే టీఁవొజతె అగెగ్, నేరిమ్ వయితొసొ జేఁవ్
నింద కెరిస్ క జబాబ్ సంగుక అవ్ కాసుమ్ నే దెతె అగెగ్,
అమ్ చ రోమియుల్ చి అలవాట్ తెన్ జోక కచి అతిత్ సొరప్
దెంక జయె నాయ్, మెన, జబాబ్ దిలయ్. 17 జాకయ్,
జేఁవ్ ఇతత్ల్ ఉటట్ అయ్ లి బేగి, వాయిద నే కెరె, అనెన్క్ దీసి
తగు సూనవుకమెన తీరుప్ కెరిస్ తె వెస,జోక జెవుస్మెన,
కడ ఆనయ్ లయ్. 18 నేరిమ్ వయడత్స టీఁవొ జలి పొది,
కిచొచ్ విలువచ నేరిమ్ లు వయడిత్ నాయ్. 19 జేఁవ్ కిచొచ్చ
నిందల్ జోక సంగితె తిల మెలె, జోవయించొ దేముడుచి
అలవాట్ చి కమొచి రిసొ, పడొత్ యేసు మెలొ ఎకిక్లొక
‘మొర అనెన్ జిలొ’ మెన పవులు సంగిలిస్ క గగొగ్ ల్ జతె
తిల. 20 జాకయ్, దసస్ తగులు తీరుప్ కెరుక నేన కెర,
ఈంజేఁవ్ సంగితనిందల్ చిరిసొయెరూసలేమ్ తెగెచచ్ తగు
సూనవతీరుప్ కెరవనుక ఇసుట్ మ్జతసిగె? మెనపుసిలయ్.
21 గని, వెలొల్ రానొ జలొ సరు సొంత తీరుప్ కెరుస్, మెన
మదెనెఇనెన్ జేలితయిందెమెనపవులు ఇసుట్ మ్ జతికయ్,
సర్ తెఆఁవ్ తెదయ్ తి ఎదకజోక రకితె తతుత్ మెన, జేలితె
అనెన్ గలిలయ్,”మెన పెసుత్ స్ సంగిలన్.

22జాకయ్అగిపప్రానొ,ఆఁవ్సొంతజోచితగు సూనుక
అంక ఇసుట్ మ్, మెన సంగిలన్, చి “దసిస్ జలె, కలిక జోక
సూన్ తె”మెన, పెసుత్ స్ సంగిలన్.
అగిపప్ రానొ పవులుచి తగు సూనిల్సి

23జలె,అనెన్క్ దీసి,అగిపప్రానొ,బెరీన్కేమెలిబేనిస్ తెన్
బార్ జా, జమానుల్ చ అదికారుల్ తెన్, చి పటున్మ్ చ వెలొల్
సుదల్ తెన్, గెరితె ఒగగ్ర్ గవురుమ్ తెన్ జా కెర, వెసిల.
పవులుక కడ ఆనమెన పెసుత్ స్ ఆడ దెతికయ్, కడ ఆనల్.

24 తెదొడి, బెర తిలసక పెసుత్ స్ “ఓ రానొ జలొ
అగిపప్, ఇనెన్ అయ్ లస ఎతిక్జిన, ఈంజొమానుస్క తుమ్
దెకితసు. ఇనెన్చి రిసొ జా సుటుట్ యూదుల్ ఎతిక్జిని,
యెరూసలేమ్ తె కి ఇనెన్ కి,అంక బలవంతుమ్ కెర,జోఅనెన్
జింక కిచొచ్క? మొరుస్! మెన, కేకుల్ గలెత్ తిల. 25 గని,
‘మొరిసిచచ్ జతి కేన్ నేరిమ్ కెరె నాయ్’మెనఅంక డీసిలి,
చిఈంజొ, సరు వెలొల్ రానొసొంతఅంచితగు,సూనతీరుప్
కెరుస్, మెన కోర్ ప జతికయ్, దసిస్ జలె, జో తెయి రోమ్ తె
తుక తెదయిందె మెన, ఇనెన్క ఒపప్నల్య్. 26 గని, ఇనెన్చి
రిసొ అంచొ సరు పబుక దెతి రిసొ కిచొచ్ నేరిమ్ రెగుడుక
నేన అసిస్; కిచొచ్ నేరిమ్ వయడిత్సి నాయ్ చి రిసొ ఎతిక్చి
మొకెమ్,ముకిక్మ్ క తుచిమొకెమ్, ఓ అగిపప్ రానొ,జోక టీఁవొ
కెర అసిస్. కిచొచ్ మెన మెలె, ‘జేఁవ్ జోచి కొడొ సూనెల్, ఆమ్

ఇనెన్క పరిచచ్ కెరెల్, ఇనెన్చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ రుజుజ్ అమ్ చొ
వెలొల్ రానొ సరుక రెగుడుక జయెదె’. 27 జలె, జేలి జలొ
కేన్ మానుస్క ఆరి, కిచొచ్ నేరిమ్ వయడుక నేన్ తె తెదవుక
బెదితయ్నాయ్,మెనఆఁవ్ఉచరసి”మెనఇసిసంగిలన్.

26
అగిపప్ రానొచిమొకెమ్ పవులు సాచి సంగిలిసి

1తెదొడి, అగిపప్ రానొ పవులుక, “తుయిసొంత జబాబ్
దెంక తుక సెలవ్ దెతసి” మెలన్, చి పవులు ఆతు తెన్
సయ్ న కెర, ఇసిమెన జబాబ్ దిలన్.

2 “ఓ అగిపప్ రానొ, యూదుల్ కెరల్ నిందల్ ఎతిక్చి రిసొ
తుచి మొకెమ్ ఆఁవ్ జబాబ్ దెంక సెలవ్ దొరుక్ జలిచి రిసొ
అంక సరద్. 3యూదుల్ కెర రకల్ఎతిక్,యూదుల్ చతగుల్
ఎతిక్, తుయి జానిస్. జాకయ్, తుయి ‘బమమ్ నెంతె అంచి
సాచి సరిగా సూసుక’ మెన, ఆఁవ్ తుక జొకరసి. 4 ఆఁవ్
బాల తతె తెంతొ, అమ్ చ సొంత మానుస్ల్ తె కి ఈంజ
యెరూసలేమ్పటున్మ్ తె కి,ఆఁవ్ కీసి జిలయ్గేయూదుల్
ఎతిక్జిన్జాన్ తి. 5అమ్ చిమొతుత్ మ్ చఆగన్ల్ఎతిక్జిన్ చి
కంట నిదానుమ్ కెర ఆమ్ పరిసయుయ్ల్ బకి కెరి రితి ఆఁవ్
ఇండిలిసి మెన జేఁవ్ అగెగ్య్ తెంతొ జాన్ తి. జేఁవ్ సతిత్మ్
సాచి సంగుక ఇసుట్ మ్ ఒతత్ జలె, ఇసి సంగిత. 6 అపెప్,
జలె, కిచొచ్క అంక తగు కెర అసిత్ మెలె,అమ్ చపూరుగ్ మ్ చక
అమ్ చొ దేముడు సంగిలి కోడు ఆఁవ్ నంపజా దయిరిమ్
తెన్ తిలి రిసొయి. 7జా కోడు సంగిలిస్ క ‘అమ్ క జెయిమ్
జవుస్!’ మెన,అమ్ చబార సెకుమ్ లుచయూదుల్ రోజుక
అందరె మెదెద్నె నిదానుమ్ తెన్ బకి కెరతి. జేఁవ్ కోర్ ప
జతిస్ చి ఆసచి రిసొ మెన ఆఁవ్ నంపజతసిచి రిసొ, ఓ
రానొ, అంక నింద కెరతి. 8 ‘మొరల్సక దేముడు జియడత్య్’
మెనసంగిలె, కిచొచ్కతుమ్ఎతిక్జిన్నంప కెరుక నెతిరసు?

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

12“దసిస్,ఏక్సుటుట్ , ‘నంపజలస్ కఅలల్ర్ కెరిందె’మెన,
వెలెల్ల పూజరుల్ చి సెలవ్ తెన్ జోవయించి అదికారుమ్ తెన్

* 26:10 26:10బారికుల్ 9 అదయ్యిమ్.
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ఏక్ దీసి దమసుక్ పటున్మ్ తె గెతి వటెట్ గెతె తతికయ్,
13 ఓ రానొ, మెదెద్నె, పరలోకుమ్ తెంతొ చి ఏక్ వెలిల్
ఉజిడి దెకిలయ్. పొదుద్ చి ఉజిడ్ చి కంట వెలిల్ ఉజిడి.
అంచి సుటుట్ నంత, అంచి తెన్ పయానుమ్ కెరె తిలసచి
సుటుట్ నంత డీస లగిలి. 14జా దెక, ఆమ్ ఎతిక్జిన్ ఎటొట్
సేడిత్కయ్, అమ్ చి ఎబీ బాస తెన్ ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి
సూనల్య్, ‘సావులు, సావులు, అంక కిచొచ్క అలల్ర్ కెరసి?
ఆఁవ్ సికడిత్సి తుయి నెస కెర, తుకయి తూయి నొపిప్
కెరంతసి?’,మెనసంగిలన్. 15 ‘తుయికొనొస్, పబు?’ మెన
పుసిలయ్, ‘తుయి అలల్ర్ కెరొ యేసు అఁవివ్. 16 తుయి
ఉటట్ , టీఁవొజ. కిచొచ్క తుక అపెప్ డీస అసిస్ మెలె, అంచ
కమొ కిచొచ్ దెక అసిస్స్ గే అనెన్ కిచొచ్ అంచ కమొ తుయి
దెకితె గే, జా ఎతిక్చి రిసొ తుయి సాచి సంగుక మెన,
తుక ఆఁవ్ నిసాన తెదయ్ తసి. 17యూదుల్ చి అతిత్ కి,
యూదుల్ నెంజిలసచి అతిత్ కి, తుయి అలల్ర్ సేడెల్ కి, ఆఁవ్
తుక రచిచ్ంచుప కెరిందె. యూదుల్ నెంజిలసతె తుక
తెదయ్ తసి. 18 జేఁవ్ గుడిడ్ జల రిత జా తిలె కి, దెక,
అందర్ బుదిద్ ముల, ఉజిడ్ బుదిద్ జా, సయ్ తాన్ చి సేవ
కెరుక ముల, దేముడుచి సేవ కెరు’మెన, ‘జేఁవ్ కెరల్ పాపల్
పుంచి జతు చి అంక నంపజా సుదిద్ జల అనెన్ మానుస్ల్
తెన్,జోవయింక కి టాన్ దొరుక్ జవుస్’మెన తుక ‘జొయియ్
అంచి సాచి సంగుస్’ మెన, తుకయ్ ఆఁవ్ తెదయ్ తసి.”,
మెన అంక పబు తెదొడి సంగిలన్.

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

22 “ఆజి ఎదక కి, దేముడు అంక తోడు తతత్య్ చి రిసొ,
బాల వెలొల్ ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ ఈంజ సాచి ఆఁవ్ సంగితసి.
‘జరుగ్ జయెదె’మెన దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగిలిసి
తెన్మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు సంగిలిస్ తెన్బెదితి
సాచి ఆఁవ్ సంగితసి. కిచొచ్ వేరచి నెంజె. 23 జేఁవ్ కిచొచ్
సంగిలిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, సెమల్ సేడ కీసుత్
మొరుక అసెస్,చిఅనెన్ జీవ్జాఉటిట్తసకజోమొదొల్సుదొ
జయెదె, చి అమ్ చ యూదుల్ క కి, యూదుల్ నెంజిలసక
కి జోచి ఉజిడి జో దెకయెదె, మెన, పూరుగ్ ల్ సంగిలి కోడు”
మెన పవులు సాచి సంగిలన్.

పెసుత్ స్, పవులు, అగిపప్ లటట్బిల్సి

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

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

27
రోమపటున్మ్ తెపావులీంసిపయానుమ్గెచుచ్క దెరిల్సి

1 అమ్ ఇటలీ దేసిమి పయానుమ్ గెచుచ్క మెన
అదికారుల్ సంగితికయ్, పవులుక చి అనెన్ జేలి తిలసక,
ఔగుసుత్ వెలొల్ రానొచి మెలి జమానుల్ తె, పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ యూలి మెలొ ఎకిక్లొచి అతిత్ సొరప్
కెరల్. 2 తెదొడి, వేర దేసిమ్ చి అదముతిత్య పటున్మ్ చి
ఓడ ఆసియా పదేసిమ్ చ రేవుల్ వాట్ గెచెచ్దె మెన, జా
ఓడతె వెగ బార్ జలమ్. అనెన్ మాసిదోనియ పదేసిమ్ చి
దెసస్లొనీక పటున్మ్ చొఅరిసాత్ రుక్ అమ్ చి తెన్ తిలొ.

3 ఉతత్ర పకక్ గెచచ్ గెచచ్, అనెన్క్ దీసి సీదోను రేవుతె
ఉతిత్రల్మ్, చి యూలి, పవులుక చెంగిల్ దెక, జోచ ఒతత్చ
గోతుసుదల్ తె జో గోత్ గెచచ్ ఇదిల్ పుండ సుకుక్మ్ జంక
మెన, సెలవ్ దిలన్. 4పుండ, ఓడతె అనెన్ వెగ, ఒతత్ తెంతొ
అనెన్ ఉతత్ర పకక్ గెచచ్, తెదొడి పడమర పకక్ గెచచ్, కుప
డిబబ్క జీనల్మ్. కుపక వేర పకక్ గెతమ్, జలె, వాదు అలల్ర్
కెరి. 5 ఒతత్ తెంతొ, కిలికియచి పంపూలియా పదేసిమ్ లు
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సొడిఓడతెన్గెచచ్ గెచచ్,లుకియపదేసిమ్ చిమూరరేవుతె
ఉతిత్రల్మ్. 6ఇటలీతె గెతి అలెకస్ందియ పటున్మ్ తెంతొ చి
ఓడ ఒతత్ తతికయ్, జా ఓడతె వెగ గెచుచ్క జయెదె మెన
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ జాన కెర, అమ్ క వెగయ్ లన్.
7సగుమ్దీసల్తిరీమ్తిరీమ్ఓడతెన్ గెలమ్, గనితెదొడి
వాదు అలల్ర్ కెరిల్, చి కీన్దు రేవు పాసి అయ్ లి పొది, అనెన్
పడమర పకక్ గెచుచ్క ఉచరెల్ వాదు పూరి అడుడ్ కెరికయ్,
దచెచ్న పకక్ గెచచ్, కేతు డిబబ్చి సలోమ్నే మెలి కొసస్క కసట్నె
జీన, 8కేతుచిలాసేయపటున్మ్ చిపాసితిలి ‘సూటిరేవుల్’
మెలిటాన్ తెపాఁవిలమ్.
వెలిల్ వాదు అలల్ర్ కెరిల్సి

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

13 తెదొడి, దచెచ్న పకక్ తెంతొ ఉలుల్ వులుల్ లన్ వాదు
కెరికయ్, ‘అపెప్ బార్ జలె చెంగిల్ కిచొచ్గె’ మెన, ఓడక
టీఁవొ కెరి లంగరుమెలిఇనుముసామన్సముదుమ్తెంతొ
కడ కెర, ఇండవుక దెర, కేతు డిబబ్చి గటుట్ క పాసి గెచచ్
తా, ఇండయ్ తె తిల. 14 గని ఈసానయ్మూల పకక్ తెంతొ
జెతికయ్ వెలిల్ వాదు బుఁయి పకక్ తెంతొ వీరుక దెరిల్, 15చి
జా వాదుక నెత కెర, ఓడ పసుల, వాదు గెతి దికుక్తె
పెలిల్ జలి. 16 తెదొడి, కీసి గే, కౌద మెలి ఇదిలిసి డిబబ్చి
గటుట్ తె జా కెర, ఓడ పడొత్ కడ దోనిక కసట్నె ఓడతె వెగడల్మ్.
17డిటుట్ మ్ జవుస్మెన, డిటుట్ మ్ వాలివొ తెన్ ఒండి ఓడక
బందిల. తెదొడి, సూరి మెలి ఇసక్ డిబబ్తె ఓడ పెలిల్ జలె
టకుక్న దెరన గెలెదె మెన బియఁ కెర, ఓడ తిరీమ్ ఉటట్
గెసుస్ మెన, జేఁవ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ తెరల్ గట ఉతయ్ ల.

18 గని, వాదు కెరట్ల్ ఒగగ్ర్ కెర, ఓడక ఒగగ్ర్ అలల్ర్
కెరికయ్, అనెన్క్ దీసి, ఓడతె దువారె తిలి సామన్
సముదుమ్ తె గలుక దెరల్, ఓడ సులక్న జవుస్ మెన.
19 గని వాదు తగుప జయె నాయ్, చి తిరత్ క ఎతిక్జిని,

బాల వెలొల్ , సొంతయ్ బెద, ఓడ ఇండయ్ తి సామన్ కి
ఉకుక్ల సముదుమ్ తె గలిలమ్. 20 ఒతత్ తెంతొ, వాదు
పాని గటిట్ఙ జతికయ్, ఒగగ్ర్ దీసల్ జలి పొదుద్ డీసె
నాయ్, సుకక్ల్ డీసిత్ నాయ్, చి రచిచ్ంచుప జతి దయిరిమ్
ఎతిక్జిన్ కపూరి గెలి.

21జేఁవ్మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ దీసల్ చువెవ్ తతికయ్, పవులు
జోవయించి నెడిమి పురె జా, “ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలిసి
సూన్ తద్ జలె, కేతు తెంతొ బార్ జతద్ నాయ్, ఈంజ
నసుట్ మ్ కసుట్ మ్ సేడత్ద్ నాయ్. 22 ఈంజ ఓడ పాడ్ జా
గెచెచ్దె, గని కేన్ మానుస్ మొరుస్ నాయ్, అపెప్ తుమ్
దయిరిమ్ తెన్ తా మెన ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితసి. 23 కీసి
జాని మెలె, ఆజి రాతి, ఆఁవ్ నంపజలొ దేముడుచి దూత
ఎకిక్లొ జా కెర, అంచి పాసి టీఁవ, 24 అంక, ‘పవులు,
తుయి బి నాయ్. తుయి కచితుమ్ * సర్ చి పాసి టీఁవ
జా జోక తుచి తగు సూనయ్ తె. పడొత్ , ఈందె తుచి తెన్
ఓడతె గెతస కి తుచి తెన్ రచిచ్ంచుప జతు దేముడు తుక
వరుమ్దాఅసెస్మెన,’ దూతఅంక సంగిలన్. 25జాకయ్,
గోతుసుదల్,తుమ్దయిరిమ్తా. అంక కబుర్ సంగిల్ రితి
కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె మెన ఆఁవ్ నంపజతసి. 26 గని
మదెనె, కేన్ జవుస్ డిబబ్తె ఓడ పెలిల్ జంక అసెస్” ఇసి
పవులు సంగిలన్.
ఓడ డిబబ్చి గటుట్ తె పెలిల్ జలిసి

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

33 కుకుడొ వాఁసెనె, “అపెప్ చొవద్ పొదుల్ జయెదె,
తుమ్ ఎతిక్జిన్ బియఁ తా చువెవ్ అసుస్స్. 34జాకయ్,
అనిన్మ్ కా సతుత్ జా. తుమ్ కిచొచ్య్ నసుట్ మ్ నే జసెత్
రచిచ్ంచుప జసెత్, చి తుమ్ క సెకి తయెదె. జేఁవ్ క కి పవులు

* 27:24 27:24 వెలొల్ రానొచి.
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బలవంతుమ్ కెర, 35 పోడియొ దెర, ఈంజ అనిన్మ్ దా
దయ కెరల్చి” మెన, దేముడుక జొకర కెర, ఏక్ గండమోడ
కంక దెరల్న్. 36జేఁవ్ దెక, దయిరిమ్జా, జేఁవ్ కి కంక దెరల్.
37జా ఓడతె మొతుత్ మ్ దొన్ పుంజొ డబబ్య్ సొవువ్ జీన
తిల. 38 జలె, ఎతిక్జిన్ సరిపుచుప జలిసి కయ్ లి పడొత్ ,
ఓడక ‘అనెన్ సులక్న జవుస్’ మెన, సేంసిలి గోదుమ్ ఎతిక్
సముదుమ్ తె గలిల.

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

42 “ఏక్ వేల ఒడుడ్ తె పుంగ ఉటట్ నిగుల” మెన, జేలి
తిలసచి రిసొజమానుల్ సుదల్ ఉచర,మారుక ఉచరల్, గని,
43 ‘పవులుక మొరుక జయె నాయ్’ మెన, పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ అడుడ్ కెరొల్ . “పుంగితస, సముదుమ్ తె
డేఁవ ఒడుడ్ తె పుంగ, చి 44పుంగుక నేనల్స ఓడచ డండల్
బలల్లు దెర, ఒడుడ్ తెపాఁవ”మెనఆడ దిలన్, చి కో నే పిటెత్,
ఎతిక్జిన్ పమాదుమ్ తెంతొ ఒడుడ్ తె జీనల్మ్.

28
పవులుక అయిచడెల్కి చెంగిల్ తిలిసి

1 ఆమ్ ఎతిక్జిన్ పమాదుమ్ నెంతె బుఁయెయ్ పాఁవిలె,
జా డిబబ్క మెలితే డిబబ్ మెన చినిలమ్. 2మెలితే డిబబ్చ
మానుస్ల్, జలె, అమ్ క ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ మరియాద కెర,
‘పానిజా చలిల్ కెరికయ్’, అమ్ క ఆగి లావ దిల.

3 జా ఆగిచి రిసొ పవులు దొనిన్ దారు కుడవ ఆగితె
గలెత్ తతికయ్, ఒగగ్ర్ విసుస్మ్ దెతి అయి వేడిక బార్ జా,
పవులుచి అతిత్ చడ టకుక్న జలి.

4జోచి ఆతు తెంతొ అయి ఒడొయ్జా అసెస్ మెన జేఁవ్
మెలితే డిబబ్చమానుస్ల్ దెక కెర, “ఒహొ, ఈంజొమానుస్
అతయ్ కెరొసొజాతయెదె. సముదుమ్ తె నేమొరెల్ కి, ఇనెన్చి
పాపుమ్ కమొరుక అసెస్, కిచొచ్గె”మెనసంగిల. 5పవులు,
మాతుమ్, ఆతు వీర దెతికయ్, అయి ఆగితె సేడిల్, చి
పవులు కిచొచ్ పమాదుమ్ జయె నాయ్. 6 “ఈంజొ పుల
గెచచ్ టకుక్నజాసేడమొరగెచెచ్దె”మెనఉచరల్, గనిఒగగ్ర్

సేంపు రకిలెకి, కిచొచ్ జయె నాయ్ మెన దెక కెర, “ఒహొ,
ఈంజొ దేముడు జా తయెదె”మెనఉచరల్.

7 ఒతత్ అమ్ తిలిస్ క పాసి, జా డిబబ్ దేసిమ్ క వెలొల్
జలొ పొపిల్ మెలొసొక బుఁయి తిలి. జో పొపిల్ తెన్ దసుస్ల్
జతికయ్, అమ్ క తిరతి ఒగగ్ర్ మరియాద కెరల్న్. 8జోచొ
అబొబ్స్ క జొరొజ్ , చి పెటిట్ దెర తిలిచి రిసొ పవులు జోతె గెచచ్
పారద్న కెర జోకబోడి చడితికయ్,జోచెంగిల్ జలన్. 9దసిస్
జరుగ్ జతికయ్, జా డిబబ్ దేసిమ్ చ జొరొజ్ తిల మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్పవులుతెజాకెర,చెంగిల్జల. 10జాకయ్అమ్ క
ఒగగ్ర్ గవురుమ్ కెరల్, చి తినిన్ జొనొన్ గెలె, ఆమ్అనెన్ ఓడతె
బార్ జంక దెరిల్ పొది, అమ్ క దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ ఓడతె
బెరయ్ ల.
రోమ్ పటున్మ్ తెపావులీంసిపాఁవిలిసి

11జాతినిన్ జొనొన్ గెతికయ్, ఒండి చలిల్ పొదిజా డిబబ్తె
తిలి ఏక్ ఓడతె వెగ, బార్ జలమ్. జా ఓడ అలెకస్ందియ
పటున్మ్ చి. జా ఓడచి బోడితె ‘కలవ్ల్ దేవతల్’ మెన
బొమమ్ల్ తిల. 12 జలె, జా ఓడతె సురకూసు రేవు ఎద
ఉత, తిరతి తిలమ్. 13 ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ వంకిడి వాటు
బుల, రేగియు మెలి రేవుతెపాఁవిలమ్. ఏక్ దీస్ గెతికయ్,
దచెచ్న పకక్ తెంతొచివాదు కెరిల్,చిఅనెన్క్ దీసిపొతియొలీ
రేవుతెపాఁవిలమ్. 14ఒతత్ ఉతిత్రెల్, నంపజలబావుడుల్ తిల,
చి “సతుత్ పొదుల్ అమ్ చి తెన్తా”మెనబుకారల్. జాసతుత్
పొదుల్ గెతికయ్,బార్జా, రోమ పటున్మ్ తె గెలమ్.

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

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

20 “తుమ్ క ఆజి కిచొచ్క ఇనెన్ బుకారల్య్మెలె, తుమ్ చి
తెన్ దసుస్ల్ జంక, చి ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ తెన్ కిచొచ్క
అంక బంద అసిత్ మెలె, తెదయిందె మెన దేముడు ఆమ్
ఇసాయేలుల్ క సంగిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక, ఆఁవ్ నంపజా
జోవయించి రిసొసాచి సంగిల్, రిసొయి.” మెన సంగిలన్.
21 జలె, జేఁవ్, “యూదయ తెంతొ తుచి రిసొ కేన్ ఉతల్
జెతి నాయ్, చి ఇతత్ల్ అయ్ ల అమ్ చయూదుల్ కోయి కి,
తుచి రిసొ కిచొచ్య్ అలల్ర్ సంగితి నాయ్, 22 గని, తుయి
ఉచరిసి ఆమ్ సూనుక ఇసుట్ మ్ జతసుమ్. తుయి బెదితి
జటుట్ చి రిసొ ఎతిక్జిన్ ‘తపుప్’ మెన సంగితతి” మెన,
పవులుక ఒతత్చయూదుల్ చ వెలొల్ సుదల్ సంగిల.

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

సూన్ తె, గని కచితుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్.
తూమ్ దెకితె, గని కచితుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్!
మెన సంగు. 27 ఈంజేఁవ్ అమ్ చ మానుస్ల్ చి
పెటిట్ బేడు బంద అసెస్, జోవయించ కంగొడ్ బొయ్ ర
జా అసిత్, జోవయించ అంకివొ జేఁవ్ డంకన అసిత్.
నెంజిలె, అంకివొ దెకిత, కంగొడ్ సూన్ త, పెటిట్
అరుద్ మ్ కెరంత, చి ఆఁవ్ జోవయింక చెంగిల్ కెరి
రితి అంచితె జెత.’ మెన సంగిలి కోడు.

28 “జాకయ్, తుమ్ క, అమ్ చొ దేముడు దిలి రచచ్న
యూదుల్ నెంజిలసక జో దా అసెస్. జెఁవివ్ సూనుల”

మెన, పవులు సంగిలన్. 29 †పవులు ఇసి సంగితికయ్,
యూదుల్, ఎకిక్ మెనుస్ నే జతె, దొనిన్ జటుల్ జా, ఉటట్ గెల.

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

* 28:23 28:23 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్
పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
† 28:29 28:29 గీకు బాస తెన్ ‘బారికుల్’ చిమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 29 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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రోమియుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్.
బారిక్ జలొ పవులు రోమ్ పటున్మ్ చ

సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 రోమ్ పటున్మ్ తెచ దేముడు పేమ కెరల్ జోచి సుదిద్

జా జోచయ్ జంక 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. 2ఈంజ సుబుమ్
కబుర్తెదవుకమెనఅగెగ్యితెంతొజోచకబురుల్ సంగిలసచి
అతిత్, జో రెగడ్య్ లి జో దిలి దేముడుచి కొడొతె పమానుమ్
సంగ తిలన్. 3సుబుమ్ కబుర్ మెలె, జో దేముడుచొ ఎకిక్
పుతుత్ స్ చి రిసొచి కబుర్. జో పుతుత్ స్ క ‘మానుస్’ మెన
దెకిలె, అమ్యూదుల్ చొ దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లన్. 4 అమ్ 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 చ సొంత
మానుస్ల్ తూమ్ కి జంక మెన, జేఁవ్ తెన్ బెదుక మెన వేర
వేర దేసిమ్ లుతె తుమ్ క కి దేముడు బుకారా అసెస్.

7అమ్ కఅబొబ్ జలొదేముడుచిపబు జలొయేసుకీసుత్ చి
దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
రోమియుల్ క దెకుక మెన పవులుచి ఆస

8 తొలితొ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ
†యేసుకీసుత్ చి నావ్ దెర అంచొ దేముడుక అంచి సరద్ ఆఁవ్
సంగితసి. పబుచి ఉపిప్రి తుమ్ రోమియుల్ తుమ్ చి
నముకుమ్ తిలిస్ చి రిసొ ఒండి లోకుమ్ చమానుస్ల్ సూన
అసిత్. 9 జోచొ పుతుత్ స్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ
సూనవ ఆఁవ్ సేవ కెరొ దేముడు అంచి రిసొసాచి జతయ్.

ఆఁవ్ పారద్న కెరి పొది, కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్ తుమ్ చి
రిసొ జోక ఆఁవ్ సంగితసి. 10 తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ పారద్న
కెరిస్ తె ఏక్ కిచొచ్ మెలె, జోచి దయ తిలె, కీసి గే తుమ్ తె
ఆఁవ్ అపెప్ జెంక వాట్ దెవుస్ మెనయ్ ఆఁవ్ పారద్న కెరసి.
11 తుమ్ చి ఆతమ్క డిటుట్ మ్ కెరి రితి తుమ్ క కిచొచ్ జవుస్
ఆతమ్సెకి దొరుక్ కెరి రితి కిచొచ్ జవుస్ కామ్ క జెతిసి కెరుక
మెన, 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 ,తుమ్ కిచొచ్జానుక అంచి ఇసుట్ మ్మెలె,
యూదుల్ నెంజిల అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ తె ఆఁవ్ కీసి గెచచ్ పబు
దిలి పంటొ జోవయింతె 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 చ నెంజిలసక 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 కబుర్
బోదన కెరుక మెన అంక ఒగగ్ర్ ఇసుట్ మ్ అసెస్.
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 నంపజతసఎతిక్జిన్ క, *తొలితొయూదుల్ క,
పడొత్ యూదుల్ నెంజిలసక. 17 దేముడుచి పునిన్మ్
సుబుమ్ కబుర్ తెయి డీసత్య్, దొరుక్ జతయ్†. జో
దెతి జా పునిన్మ్, జా రచచ్న, అమ్ క కీసి దొరుక్ జతయ్
మెలె, ‡పూరి నముకుమ్ వాటు. దేముడుచి కొడొతె జో
సొంత రెగడ్య్ లి రితి, “పబుచి ఉపిప్ర్ 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 ఉపిప్ర్ జోచి కోపుమ్ జో దేముడు

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతిజలొరితొ’, నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’. † 1:8 1:8మెలె,యేసుకీసుత్ జోవయింక నంపజలసచిపాపుమ్వయగెచచ్య్ 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. § 1:16 1:16మెలె, కీసుత్ కయ్ నంపజతొ ఎతిక్మానుస్. యోహాను
1:12, 3:16, 18, 36. * 1:16 1:16తొలితొయూదుల్ క అవ్ కాసుమ్ తంక చి పడొత్ కయ్యూదుల్ నెంజిలసక అవ్ కాసుమ్ తంకమెన ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి సెలవ్. లూకా 24:47,బారికుల్ 1:8, 13:46. † 1:17 1:17జోచి సతిత్మ్ పునిన్మ్ జోవయింక నంపజలసక దొరుక్ కెరన్ తికయ్ అమ్ క
అనెన్ బెదవంతయ్. ‡ 1:17 1:17 నెంజిలె ‘చిజాసతిత్మ్పునిన్మ్అమ్ 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.
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పరలోకుమ్ తెంతొ 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,
జొయియ్సొంత జోవయింక దెకవ అసెస్. 20 కీసి మెలె, జో నే
డీసొత్ సొ కీసొ అసెస్ గే, మెలె జోవయింక ‘కెఁయఁక తెఁయఁక
తాఁ గెతి సెకి అదికారుమ్ జోకయ్అసెస్. జొయియ్ దేముడు’
మెలి రుజుజ్ లోకుమ్ జెరమ్య్ లి తెంతొ, జో తెయార్ కెరిల్స్
ఎతిక్తె సొసుట్ మ్ డీసత్య్, చి తెదొడి తెంతొమానుస్ల్పూరి
చిన అసిత్. జాకయ్, పబుచి మొకెమ్ “నేనుమ్” మెనుక
నెతిరి. 21దసిస్, 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 ల మానుస్ల్
ఆమ్’ మెననయి జేఁవ్ బుదిద్ నెంజిలస జా గెల. 23 అనెన్,
నే మొరొ కెఁయఁక తెఁయఁక జీవ్ తతొ దేముడుక ముల
దా, మాములుమ్ మొర మానుస్ల్ చి రూపుమ్ చ, పిటట్ల్
రూపుమ్ చ, జంతువుల్ రూపుమ్ చ, అయివొ రూపుమ్ చ
బొమమ్ల్ క ఇసుట్ మ్ జా, దసచకయ్జొకరుక దెరల్.

24జాకయ్దేముడు జోవయింక కిచొచ్ సిచచ్ దిలన్మెలె,
“జోవయించి పెటిట్చ ఆసల్ రితి ఇండ లంజె కమొతెపూరి
గెచచ్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జోవయించ ఆఁగ్ క నిసాక్రుమ్
కెరన, జోవయింక జెఁవివ్ మరియాద కడన్ తి సిచచ్ సేడుత్ ,
కతు”మెనయ్, దసిస్తెయ్జోజోవయింకసొరప్ కెర దిలన్.
25 దేముడుచి 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.

26 జలె, ‘జెరమ్య్ లొసొక ముల కెర తయార్ జలిస్ కయ్
జేఁవ్ కోర్ ప జలి రిసొయి, జోవయించి ఆఁగ్ చి పాపుమ్ చ
ఆసల్ క దెరున్ సేడయ్ తతుత్ ’ మెన, దసితె జో దేముడు
సొరప్ కెర దిలన్. దసిస్, మాములుమ్ తెరిన్మునుస్ జతిస్
ముల దా, జోవయించ తేర్ బోదల్ తెన్ లంజె జంక దెరల్.
27 జోవయించ మునుస్బోదల్ కి దసిస్, తెరిన్ తెన్ చెంగిల్
జితిసి ముల దా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పూరి వెరి ఆస జా,
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లంజె వెటాక్రుమ్ జా, జోవయించ
ఆఁగ్ తెఆతమ్ల్ తెజోవయించిజాపాపుమ్కెలచి,పాడ్జల.

28 అనెన్, దేముడుక ‘అసెస్. జొయియ్ దేముడు’ మెన
జేఁవ్ ఒపప్నుక నెస కెర జోక పఁవిస్ల్ రిసొ, కామ్ క నెంజిలి

బుదిద్తె, పొరపాట్ ఇండితిస్ తె జోవయింక జో సొరప్ కెర
దిలన్. 29జోవయించి 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 , కొడొజుజవజటిట్ జతిసి,మోసిమ్
కెరిసి, కుసిస్దుమ్ ఉచరిసి, దస బుదుద్ ల్ జల. జేఁవ్ అనెన్
కీసచక జల మెలె, సొండెల్ జలస, 30మానుస్ల్ క ఆరిచ
నిందల్ సంగ,జోవయించినావ్పాడ్ కెరస, పరలోకుమ్ చొ
దేముడుక విరోదుమ్ కెరస, అనెన్ మానుస్ల్ క నిసాక్రుమ్
కెరస, గవురుమ్ ఉచరంతస, ‘అనెన్ కిచొచ్ కిచొచ్ గరచ్ కమొ
కెరుమ’మెనఉచర కుటల్ కెరస,అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు
నే సూన్ తస జల. 31 జేఁవ్ 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 కమొఅనెన్మానుస్ల్ ఇండిలె,మెనిస్తతి, ‘చెంగిల్’
మెంతతి.

2
దేముడుచి పునిన్మ్ చి తీరుప్

1 జాకయ్, ఓ మానుస్ కొనొస్ జలెకి, తుమ్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ ‘గరచ్’మెనతీరుప్ సంగిలె,తుమ్ చసొంతపాపల్ చి
రిసొతుమ్ క కిజాతీరుప్ లయితయ్. మెలె,అనెన్కొల్ క ‘గరొచ్’
మెన తీరుప్ సంగిలె, తుమ్ క తుమి పాపుమ్ వయడత్సు.
తూమ్తీరుప్ సంగిలొమానుస్ కొనొస్జలెకి,జోకెరతపుప్ల్ తె
తూమ్ కి ఇండితసు. 2 ఆఁవ్ అగెగ్ రెగిడిల్ జాబిత తపుప్
కమొ కో కెరుల గే, దేముడు జోవయింక తీరుప్ కెర, సిచచ్
కెరుక ఒపప్న అసెస్ మెన జానుమ్. అనెన్, జో సతిత్మ్ చొ
జతయ్ చి రిసొ జో కెరి తీరుప్ సరిగచి మెన జానుమ్. 3 ఓ
మానుస్ కో జలెకి, దస కమొ కెరసక జోవయించిపాపుమ్ చి
తీరుప్ తుమ్ సంగిలె, తూమ్ కి దస కమొ కెరెల్, దేముడు
దెతి సిచచ్ తుమ్ కయ్పిటెట్దెమెన 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 తూమ్ఉచరంతసు గే? తుమ్ క ‘జోవయించ
పాపల్ ఒపప్న ములుత్ ’ మెనయ్ జో దేముడు జోచి దయ
దెకయ్ తయ్మెన నేనుస్ గే?

5తుమ్ చిరాడ్ జీవుక తుమ్ చపాపల్ములుక నెస కెర,
జో దేముడు దెతి సిచచ్ తుమ్ క తుమి ఆనన్ తసు. జా
సిచచ్ కెఁయఁక లయెదెమెలె, ఎతిక్జిన్ క తీరుప్ కెర సిచచ్ గే,
బవుమానుమ్ గే దెతి జోచి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి వెలిల్
దీసికయ్. 6జోవయించి జీవితుమ్ క కేన్మానుస్ కీస కమొ

* 1:18 1:18 సిలువతెయేసుమానుస్చి పాపుమ్ వయ గెచచ్య్ లిస్ తె సయ్ తానుకమొరున్క జీన పాడ్ కెర అసెస్; ఎబీయుల్ 2:14. సయ్ తానుక జీన పాడ్
కెరిల్స్ తెన్ సయ్ తాను చి సేవ కెరిసి ఎతిక్చి ఉపిప్రి కియేసు జీన పాడ్ కెర అసెస్.
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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 ఆసజా, సతిత్మ్ ఇండితిసిముల కెర,
పాపుమ్ ఇండితతి. జోవయించి ఉపిప్రి, జో దేముడుచి
కోపుమ్ తయెదె, చి జో దెతి సిచచ్ కచితుమ్ జోవయింక
లయెదె. 9 దేముడు జా సిచచ్ జరుగ్ కెరెల్, ముకిక్మ్ క తొలితొ
యూదుల్ 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 గవురుమ్
దా, సేంతుమ్ దెయెదె.”

11 దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్. 12 అమ్ యూదుల్ క
జో దిల ఆగన్ల్ నేన్ తె యూదుల్ నెంజిలసతె కో పాపుమ్
కెర తవుల గే, జేఁవ్ ఆగన్ల్ నెంతె తీరుప్ జా నాసెనుమ్ తె
గెచుచ్ల, అనెన్, అమ్ యూదుల్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ జానుమ్.
జేఁవ్ ఆగన్ల్ జాన్ ల అమ్ యూదుల్ తె కో పాపుమ్ కెర
తవుల గే, ఆగన్ల్ చి తెడి అసిత్చి జేఁవ్ ఆగన్లీ జోవయించి
ఉపిప్రి సాచి జవుల, చి జోవయించి పాపుమ్ చి సిచచ్
జేఁవ్ వయుల. 13 మోసేచి అతిత్ దేముడు దిల ఆగన్ల్
ఎకిక్ సూన్ తసయ్నాయ్, 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.

14పడొత్ , 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.
15దొరుక్ జలి ఇండడి దెకయ్ త ఆగన్ల్ దేముడు కీసిమోసే
తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె రెగడ్వ అసెస్ 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, జోవయించ సొంత కమొ
‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే జెఁవివ్ చినన ఒపప్నుల. 16 అమ్
సూనయ్ లి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ ఏక్ బెదితయ్ మెలె,

జేఁవ్ ఇసి తీరుప్ కెరంతిసి కెఁయఁక పూరి జరుగ్ జయెదె
మెలె, కీసుత్ జలొ యేసుచి అతిత్ దేముడు మానుస్ల్ చి
పెటిట్చ గుటుట్ ల్ తిలిసి ఎతిక్ 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, 18మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తె
తిలిసి ఎతిక్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తుమ్ క సికడ అసిత్చి రిసొ,
దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ జతయ్ గే తుమ్ జానుస్.
జలె,చెంగిల్తిలిస్ తెగార్తిలిసినిసచెంగిల్ చిమెనిస్తసు
జలె, 19పడొత్ ‘గుడిడ్ జలసక వాట్ దెకయ్ తస ఆము’మెన,
‘అందర్ బుదిద్తె తిలసక ఉజిడి దెకయ్ తస ఆము’ మెన,
20 ‘బుదిద్ నెంజిలసక సికడత్స ఆము’ మెన, ‘బాలబోదల్ క
సికడొత్సొ జలమ్ ఆము’ 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 నిజుమి ఉచరెల్,
21వేరమానుస్ల్ క తుమ్ సికడత్స తుమ్ కయ్తూమ్ 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
కొడొతె పూరుగ్ మ్ తెంతొ రెగిడిల్ రితి, †“తుమ్ యూదుల్ చ
కమొచిరిసొ,యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ దేముడుచినావ్
దూసుప కెరతి”.

25 దేముడు దిల ఆగన్ల్ రితి పూరి తపుప్ నెంతె
ఇండిలెకయ్ తుమ్ యూదుల్ జోచయ్ మానుస్ల్ 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. 26జలె,జోచిఅఁగిజా సునన్తి నే కెరనొల్ మానుస్ కో
జలెకు దేముడుచ ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ ఇండ ఆగన్ల్ తె
సంగిలి దొరుక్ జలి సతిత్మ్ నెరవెరుస్ప కెరిల్ రితి జలె,జోజా
సునన్తి నే కెరనెల్కి, ఆతమ్కయ్ జోజా సునన్తి కెరనిల్ రితి జా

* 2:9 2:9 ‘గీసు దేసిమ్ చ’మెన ఇనెన్ సంగిలె,యూదుల్ నెంజిలసక సంగితయ్. † 2:24 2:24యెసయాపుసత్కుమ్ 52:5,యెహెజేక్లు 36:22.
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అసెస్మెనజోదేముడు దెకెనాయ్గే? దెకెదె. 27దసిస్ జలె,
యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ జోవయించి అఁగి జా సునన్తి
నే కెరనెల్కి, జోవయింతె సగుమ్ జిన్ దేముడుచ ఆగన్ల్ తెన్
బెదితిబుదిద్ ఇండితతి. అనెన్,తుమ్యూదుల్ కమోసేతెన్
జోచ ఆగన్ల్ దా తిలె 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 ఎకిక్ఆఁగి 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 ఎతిక్మానుస్. సతిత్మ్ దెతి సునన్తి కిచొచ్ మెలె,
రెగడ్య్ లిఆగన్ల్ చిరిసొఆఁగి కెరంతిసినెంజె, 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
కిచొచ్ముకిక్మ్మెలె,మానుస్ల్ దెతి గవురుమ్నాయ్, గని
దేముడు దెతి గవురుమ్.

3
దేముడుచి సతిత్మ్ గెచెచ్ నాయ్

1 జలె, వేరమానుస్ల్ క చి కంట అమ్యూదుల్ క కిచొచ్
జీనిల్ వరుమ్ అసెస్ గే? నెంజిలె, అమ్ యూదుల్ జలి
చినన్ తి సునన్తి కెరంతిస్ తె కిచొచ్ లాబుమ్, కిచొచ్ విలువ
అసెస్ గే? 2 అమ్ యూదుల్ క లాబుమి, దేముడు తొలి
సంగిల పమానల్ దేముడుచ కొడొ అమ్యూదుల్ చి అతిత్
జోసొరప్ కెర దా అసెస్,జాక అమ్చెంగిల్ దెకుక మెన, ఒతత్
తిలిస్ క అమ్సాచి సూనవుకమెన.

3 దసిస్ జలె, అమ్యూదుల్ తె సగుమ్ జిన్ నముకుమ్
నెంజిలె కిచొచ్ జయెదె? జేఁవ్ నముకుమ్ నెంజిలిస్ చి
రిసొ జోవయించొ అమ్ చొ దేముడుక ‘నిదానుమ్ చొ నెంజె’
మెనుక జయెదె గే? 4 ఎతిక్ మానుస్ అబదుద్ మ్ జలెకి,
దేముడు సతిత్మ్ తయెదె. దేముడుచి కొడొతె పూరుగ్ 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,జోకగవురుమ్ఆన్ తయ్. జలె,అమ్ చి

పాపుమ్ క దెకిలె, జోచి సతిత్మ్ క దెకిలె, జా తేడ డీసిత్స్ తె
జోకయ్ గవురుమ్ జెతయ్ జలె, అమ్ కిచొచ్ ఉచరుక?
‘అమ్ పాపుమ్ కెరిస్ చి జో సతిత్మ్ కెరిస్ చి తేడ దెకిలె
జోచి గవురుమ్ డీసత్య్ చి రిసొ అమ్ చి పాపుమ్ తె జోకయ్
లాబుమ్’ 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 క ఆకర్ క పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెర సిచచ్ల్ దెయిందె,
బవుమానల్ దెయిందె’ మెన జో ఒపప్న అసెస్. జలె, అమ్
యూదుల్ చి పాపుమ్ క ‘కిచొచ్ నెంజె’ మెలి రితి జో దెకితొ
జలె, ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ 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
మెనయ్ పాపుమ్ కెరుమ’ మెంతె సగుమ్ జిన్. అమ్ క
“జేఁవ్ కి దసిస్ సంగితతి”మెన,అమ్ చిమరియాదకడన్ తి
రితిసగుమ్జినిఅమ్ కనిందసంగితతిమెనతుమ్జానుస్.
జలె, జేఁవ్ దసిస్ సంగితస జోవయించిజాపాపుమ్ చి సిచచ్
కి కతి రితి దేముడు లయడెదె. జోచి తీరుప్ సరిగా అసెస్.

లోకుమ్ ఎతిక్చమానుస్ల్ పాపుమ్ కెరల్స
9 జలె, కిచొచ్ ఉచరుక జయెదె? వేర మానుస్ల్ చి కంట

అమ్యూదుల్ క దేముడుచిసిచచ్పిటట్య్ తిసికిచొచ్జలెకు
తయెదె గే? నాయ్, గెద! ఆఁవ్ జేఁవ్ చి కంట గొపప్ సుదల్
గే, నెంజుమ్ గెద, ఆఁవ్ ఉపిప్రి రుజుజ్ రెగడ్ దెకయ్ లి రితి,
ఎతిక్ మానుస్. యూదుల్ జలెకి, 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.
12 ఎతిక్ మానుస్ సతిత్మ్ ముల, 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 §“జోవయించి చోండి బెరు సాపెనల్ మూరుక్మ్
విసుస్మ్ అసెస్.

* 3:4 3:4 కీరనలు 51:4 † 3:10 3:10 10-12 కీరనలు 14:2, 3చి 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.
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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 చోండి ముదొద్ జంక, చి
యూదుల్ కి నే పిటెత్, ఒండి లోకుమ్ చ ఎతిక్ మానుస్
దేముడుచి సిచచ్క జలిలెక జవుల, దేముడుచి పరిచచ్
జోవయించి తీరుప్ జంక. 20మెలె, దేముడు మోసే తెన్
దిలి ఆగన్ల్ చి రితి ఇండితి వాటు దేముడుచిమొకెమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చొ కేన్మానుస్చిపాపుమ్పుంచెనాయ్, చి ఆగన్ల్
రితిమానుస్ల్ క తీరుప్ కెరెల్,జో కకక్య్ ‘పునిన్మ్ చొ’మెనుక
బెదె నాయ్. ఆగన్ల్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచితి నాయ్.
అమ్ చిపాపుమ్ దెకయ్ తతి. జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె తిలిస్ చి రిసొ
అమ్ చిపాపుమ్చినితసుమ్.
యేసుకీసుత్ క నంపజలె పునిన్మ్

21ఆగన్ల్ తెనాయ్. గని వేరతెయ్దేముడు 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 రితి నాయ్,
గని వేరతెయ్ దొరుక్ జలిసి అపెప్యి మానుస్ల్ క జానయ్
జా అసెస్. 22 జా పునిన్మ్ యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి కో జోచి
నముకుమ్ తివుల గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ కయ్ ‘పునిన్మ్’మెలి
రితి దేముడు దెకెదె, జేఁవ్ కొనస్ జలెకి జోచి పునిన్మ్ తె
జోవయింక వాట దెయెదె.
మానుస్ల్ తెజోతేడల్దెకెనాయ్. 23మెలె,కో కిపాపుమ్

కెర దేముడు దెకయ్ లిసతిత్మ్ 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 జలొయేసు అమ్ చి
పాపుమ్ వయిలిస్ క జో దేముడు అమ్ క సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ తెంతొ నెతొవ గెల అసెస్. 25 అమ్ కెరల్ పాపల్ క
ఆమ్ జెతికయ్ సిచచ్ పిటట్య్ తి బలి జో జంక జోచి లొఁయి
సూఁవుక మెన దేముడు అబొబ్సి జోవయింక టీఁవడల్న్. జా
రచచ్న వరుమ్ అమ్ మానుస్ల్ క కి, కీసుత్ చి ఉపిప్రి అమ్
అమ్ చి నముకుమ్ తింక. జో అబొబ్సి జా బలి దిలిసి ఏక్
రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. పాపుమ్ క ‘పాపుమీ. జా పాపుమ్
గెలెకయ్ మానుస్ల్ క అంచి తెన్ అనెన్ బెదవనుక జయెదె’

మెనజోసతిత్మ్ చితీరుప్ కెరిల్స్ చిరుజుజ్ దెకయ్ తయ్. కిచొచ్క
మెలె,జోచి పరలోకుమ్ చి కనాక్రుమ్ బుదిద్క అమ్ చ అగెగ్చ
పాపల్ సిచచ్ కెరుక వాయిద కెర తిలన్. 26 జో సతిత్మ్ చ
తీరుప్ల్ కెరొసొ జలిస్ చి జా రుజుజ్ ఈంజయి కాలుమ్ క
దెకవుక మెనయ్ వాయిద కెరల్న్. అనెన్ కిచొచ్క మెలె, ‘కో
యేసుకయ్ నంపజవుల గే, జోవయించి పాపుమ్ పుంచి
జయెదె, జోవయింకయి పునిన్మ్ దెకిన్ దె’ మెనయ్ రుజుజ్
దెకయ్ తి రిసొయివాయిద కెరల్న్.

27జాకయ్, ‘అమ్యూదుల్ కయ్ దేముడు మోసే తెన్
దిలి ఆగన్ల్ తెపునిన్మ్’మెనఅమ్ కీసి గవురుమ్ ఆననుక
జయెదె! నెంజె. కిచొచ్చి రిసొ, దేముడు మోసే తెన్ దిలి
ఆగన్ల్ చి రితి అమ్మానుస్ల్ కెరల్ కమొ కామ్ క నెంజిలిస్ చి
రిసొ నాయ్, కామ్ క అయ్ లి రిసొ నాయ్, గని నముకుమ్
వాటు అమ్ క రచచ్న దొరుక్ జతయ్. 28 నిజుమి,
కిచొచ్ ఒపప్న్ తసుమ్ మెలె, కేన్ ఆగన్ల్ రితి ఇండితిస్ తె
పునిన్మ్ నాయ్, జా నేనిల్స్ చి రిసొయి కో నాసెనుమ్ తె గెతి
నాయ్, గని, పబుచిఉపిప్రి నముకుమ్తిలెకయ్మానుస్చి
పాపుమ్పుంచి జయెదె, చి దేముడు జోమానుస్క పునిన్మ్
మెలి రితి దెకెదె మెన ఒపప్న్ తసుమ్. జా రచచ్న రితి
నముకుమ్వాటు దొరుక్ జతిసి.

29 నెంజిలె, దేముడు ఎకిక్ యూదుల్ కయ్ దేముడు
జయెదె మెంతె గే? యూదుల్ నెంజిలసక కి జో దేముడు
జయె నాయ్ గే? నిజుమి, యూదుల్ నెంజిలసక కి జొయియ్
దేముడు. 30 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్క జో దేముడు, జో
ఎకిక్లొ. ఎకిక్లొతె ఏక్ రగుమ్ అనెన్కొల్ 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’ మెలి రితి దెకెదె. అనెన్,
జాసునన్తి నే కెరనల్సజోవయింక నంపజాగెలె,జోవయించి
నముకుమ్ చి రిసొయి జోవయించి పాపుమ్ కి, జో పుంచ
జోక కి ‘పునిన్మ్’మెలి రితి దెకెదె.

31దసిస్ జలె, ఎకిక్ జోచి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి నముకుమ్ చి
రిసొయి అమ్ క ‘పునిన్మ్ జల’ మెలి రితి జో దెకెదె మెలె,
జో దిల ఆగన్ల్ అమ్ వెంట గెలుక గే? నెంజె. అమ్ చి
నముకుమ్ చి రిసొయి జో దిల ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి సతిత్మ్
అమ్ ఇండుకయ్. దసిస్, జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె తిలిసి నెరవెరుస్ప
కెరుమ్ దే.

4
నముకుమ్వాట్, దేముడుచి దయవాటు రచచ్న

† 3:18 3:18 కీరనలు 36:2. ‡ 3:21 3:21తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ
ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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1జలె,అమ్యూదుల్ చొపూరుగ్ మ్ చొఅబాహామ్ చిరిసొ
కిచొచ్ మెనుమ? ఆఁగ్ రగుమ్ చి అమ్ చి జెరుమ్న్ చి రిసొ
ఉచరెల్, అమ్ యూదుల్ చి సెకుమ్ క జో అబొబ్ జయెదె.
2జలె, ఏక్ వేలజోచ కమొచిరిసొయిఅబాహామ్ కపునిన్మ్
కలుగు జతి జలె,జోఅబాహామ్గవురుమ్ఉచరనుక జతి,
గనిజోవయించ కమొచిరిసొయిజోవయింకపునిన్మ్మెన
మానుస్ల్ 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. 4 జలె, 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.
5 దసిస్, అబాహామ్ తెన్ 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, జోవయించి పాపుమ్ పుంచితొ
దేముడుకయ్ కో నంప కెరెల్, జోవయించి నముకుమ్ చి
రిసొయి ‘అంచి పునిన్మ్ జోవయింక దా అసిస్’ మెలి రితి
జోపాపుమ్పుంచితొ దేముడు దెకెదె.

6 దసిస్, “జోవయించ కమొచి రిసొ నాయ్, గని జోచి
దయచి రిసొ దేముడు కకక్ కకక్ ‘జోవయింక పునిన్మ్’
మెలి రితి దెకెదె గే, జోవయింకయ్ చెంగిలి” మెన దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొ ఏక్ కోడు రెగడ్ అసెస్.
7 †“కిచొచ్ తపుప్ల్ చెమించుప జా అసిత్ గే,
కచ పాపల్పుంచిజా అసిత్ గే,
జోవయింకయ్చెంగిలి.
8 కేన్ మానుస్చి పాపుమ్ పబు జోవయింక వయడె నాయ్

గే,
జోకయ్చెంగిలి”
మెన రెగడ్ అసెస్.

9 జలె, ఈంజ చెంగిల్ వరుమ్ కకక్ దొరుక్ జతయ్?
ఎకిక్ యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సకయ్ దొరుక్
జతయ్ గే జా సునన్తి నే కెరనల్సక కి దొరుక్ జతయ్ గే?
అబాహామ్నంపజలిస్ కయ్ ‘జోకపునిన్మ్’మెలిరితిపబు
జోచి దయక దెకిలన్ మెంతసుమ్. 10 జలె, 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. 11 జా సునన్తి
నే కెరంతె అగెగ్ తెంతొ జో నంపజలిస్ చి రుజుజ్ దెకయ్ తి
గురుకయ్ పడొత్ జో జా సునన్తి కెరనొల్ . దసిస్, జా సునన్తి

నే కెరంతె కో నంపజాపబు ఆరి దెతిపునిన్మ్జాతవుల గే,
జోవయింకయ్ అబాహామ్అబొబ్సి జయెదె. దసిస్కయ్, జా
సునన్తి నే కెరంతె అగెగ్ కి పబు ‘జోవయింక పునిన్మ్’మెలి
రితి అబాహామ్ క దెకిలొ. 12అనెన్, దసిస్ కి, కో జా సునన్తి
కెరన తిలె కి, జా సునన్తి నే కెరంతె అగెగ్ తెంతొ దేముడుచి
కోడు నంప కెరొల్ అబాహామ్ చి రితి జవుల గే, మెలె, జోచి
రితి నంపజవుల గే, జోవయింకయ్ కి అబాహామ్ అబొబ్సి
జయెదె.

13 దసిస్, “ఈంజ లోకుమ్ ఏలుప కెరి వాట తుమ్ క
దొరుక్ కెరిందె” మెన అబాహామ్ క చి ‘జోచి సెకుమ్ తె పడొత్
జెరుమ్క తిలసక’ మెలి కోడు, 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.

15 అమ్ ఆగన్ల్ తిలసచి ఉపిప్ర్ చి తీరుప్ కిచొచ్ మెలె,
‘పునిన్మ్జాఅసిత్’మెన కచి రిసొఆగన్ల్సాచిజతినాయ్.
ఆగన్ల్ తిలె, అమ్ చ కమొక ‘పాపుమ్ చయ్’ మెన రుజుజ్
దెకవయ్ అమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ ఆన్ తతి. అనెన్క్
కిచొచ్మెలె,ఆగన్ల్ నెంజిలిస్ తె,ఆగన్ల్ నేనల్సతెకోపాపుమ్
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 దిలొమెలె,జొయియ్ఆదారుమ్ కెరిల్సి కిచొచ్మెలె, కమొ
నెంజె, గని రితి నముకుమ్ 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
జెయిమ్జయెదె. అబాహామ్ చపుతత్రుల్ యూదులి,అమ్ చి
దేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్అమ్ చతిలసయ్గనిఅనెన్
కోయినాయ్మెననాయ్, పడొత్ ‘అమ్యూదుల్ ఎతిక్జిని’
మెన నాయ్. గని అబాహామ్ చి రితి దేముడుచి ‡కోడు
నంప కెరసఎతిక్జిని,జేఁవ్యూదుల్జలెకి నెంజిలె కిజోచ
పుతత్రుల్ జవుల. జోచి రితి నముకుమ్ తిల ఎతిక్జిన్ క జో
అబాహామ్ అబొబ్ జయెదె. 17 దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లి
రితి,

* 4:3 4:3 ఆదికాండుమ్ 15:6. † 4:7 4:7 కీరనలు 32:1-2. ‡ 4:16 4:16 ‘అబాహామ్ క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలి కోడు’ మెలె,
జోవయించిసెకుమ్ తెపడొత్ జెరిమ్తస పడొత్ క ఏలుప కెరిస్ చి రిసొచికోడు. జేఁవ్ పడొత్ ఏలుప కెరిస్ కయేసుకీసుత్ ముకిక్మ్ చొజయెదె,చిజోవయింతెన్ఏలుప కెరుల.
పడొత్ జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కొడొ ఎతిక్ నంప కెరుక ముకిక్మ్, గని ముకిక్మ్ 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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§“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 కెరసఎతిక్జిన్ కఅబాహామ్అబొబ్జాఅసెస్. 18ఒగగ్ర్
దేసిమ్ లుచ సెకుమ్ లుచక జోఅబొబ్ జతిసి జెయిమ్జతిసి
జో అబాహామ్ క రుజుజ్ నే డీసిలెకి, జో జా ఆస తెన్ తిలన్,
అనెన్,
*“ఆగాసుమ్ చ సుకక్ల్ కీసి ఎతిత్వాట్ అసిత్ గే,
దసిస్ తుమ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరిమ్తస ఎతివాట్ జిన్

జవుల”
మెన జో దేముడు పమానుమ్ సంగిలిసి జో నంప కెరల్న్.
19 ఆఁగుక జో మంతొ జా పుంజెక్ వెరుస్ల్ జా తా మొరి
వయసు జా తిలె కి, తేరిస్ జలి సారా గొడుడ్ జా తిలె కి, జో
అనామ్నుమ్ జయె నాయ్. 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. 22జాకయ్, ‘జోచి నముకుమ్, జోక పునిన్మ్
జలి రితి జతయ్’ మెన దేముడు తీరుప్ కెరొల్ . 23 గని ‘జోచి
నముకుమ్, జోక పునిన్మ్ 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
జోచిదయకకెరెదె. 25అమ్ చయ్పాపల్వయితిరిసొపబు
జలొ యేసు అమ్ క జెతి సిచచ్ సేడల్న్. జా సిచచ్ అమ్ క
లయితిసి పిటట్వుక మెన. అనెన్, అమ్ చి పాపుమ్ దసిస్
†పుంచిజలిసి రుజుజ్ జవుస్మెనయ్దేముడు అబొబ్సిజోక
అనెన్ జియడల్న్.

5
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క సేంతుమ్ జలిసి

1 జలె, నముకుమ్ వాట్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచి జా
అసెస్. అమ్ చొ పబు జలొ యేసు అమ్ చి పాపుమ్
పుంచిలి 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, జో యేసుపబు అమ్ చి
పాపుమ్పుంచితి బలి జలి వాటు, అనెన్ జా రచచ్న అమ్ క
దొరుక్ జలితెంతొ,దేముడుచిపరలోకుమ్ చిఉజిడ్ తెఅమ్

బెదుమ్ దెమెలిఆసఅమ్ కదొరుక్జాఅసెస్,చిఅమ్ కఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జతసుమ్.

3 అనెన్ కిచొచ్ మెలె, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి పబు
అమ్ క దిలి కామ్ చి రిసొ, అమ్ బాదల్ సేడిత్స్ చి రిసొ కి
అమ్ క సరద్సంతోసుమ్. బాదల్సేడెల్ ఓరుస్పజా,నిదానుమ్
సికుక జయెదె. 4జేఁవ్బాదల్ సేడిత్సి అమ్ క ఏక్ పరిచచ్ కెరిల్
రితి జయెదె, చి అమ్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ సికిలె అమ్ క
“పరిచచ్తెజీనల్”మెనదేముడుజోచిసరద్ దెకవఅమ్ చిపెటిట్
అమ్ క అనెన్ ఆస దెయెదె, అమ్ క అనెన్ దిటుట్ మ్ కెరెదె, చి
5జాఆసచి రిసొఅమ్నంపజలిసి 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 నెంజిలి పొది, ‘చెంగిల్ సమయుమ్’
మెన అమ్ పాపుమ్ సుదల్ క సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరి రిసొయి కీసుత్ మొర అమ్ చి రిసొచి
అరిప్తుమ్ జలన్. 7 జలె, పునిన్మ్ డీసొత్ కేన్ జవుస్
మానుస్క కిచొచ్ జవుస్ బాద తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరుక మెన
కోమానుస్ల్సొంత జీవు దెవుల గే? దెతినాయ్. కేన్ గే ఏక్
సుటుట్ కో జవుస్ చెంగిలొమానుస్క రచిచ్ంచుప కెరుక మెన
కో జలెకుమానుస్ దయిరిమ్జామొరెదె. 8గని, దేముడుచి
పేమ అమ్ క కీసి రుజుజ్ జతయ్మెలె, అమ్ పాపుమ్ కెరల్స
జా తతికయ్, అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ కీసుత్ జోచి జీవు
దిలన్.

9 జలె, దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జో దిలిస్ చి లొఁయిచి
రిసొ అమ్ చిపాపుమ్అపెప్ పుంచి జా అసెస్చి రిసొ, అనెన్,
దేముడు అమ్ క దెంక తిలి సిచచ్ అమ్ క నే లయితి రితి,
జోయేసుయి పిటట్వ అసెస్. జా సిచచ్ అమ్ సేడుక నాయ్.
10మెలె, దేముడుక అమ్ విరోదుమ్ సుదల్ జా తిలి పొది,
అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ జోచొ పుతుత్ సి మొరిల్సి,
అమ్ క జోతె అనెన్ బెదవ దిలన్. కెఁయ మెలె, జోక అమ్
విరోదుమ్ జా తిలి పొది. జలె, అనెన్, అమ్ అపెప్ జో
తెన్ అనెన్ బెదయ్ అసుస్మ్ జలె, జో అనెన్ జీవ్ జా, జీవ్
తతిస్ చి రిసొనాసెనుమ్ తెనే గెతె, పరలోకుమ్ తెజోతె గెతి
రచచ్న కచితుమ్ జమ్ దె. 11జో, పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె,
అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ దేముడు
అమ్ క అనెన్ బెదవనిల్ రిసొ, జో దేముడుచి తెడి అమ్
అపెప్ అసుస్మ్ చి రిసొ,జోచిఉపిప్రి అమ్ క సరద్సంతోసుమ్
జతసుమ్.
ఆదామ్తెంతొమొరున్యేసు తెంతొ జీవుమ్

12 ఎకిక్లొ మానుస్, తొలితొచొ మానుస్ జలొ ఆదాము,
పాపుమ్ తె సేడిల్స్ తెన్ ఒండి లోకుమ్ తె పాపుమ్ అయ్ లి,
అనెన్పాపుమ్ చి రిసొమొరున్ అయ్ లి. జాకయ్ఒతత్ తెంతొ

§ 4:17 4:17 ఆదికాండుమ్ 17:5. * 4:18 4:18 ఆదికాండుమ్ 15:5. † 4:25 4:25 చి ఒతత్ తెంతొ అమ్ క జో ‘పునిన్మ్’మెలి రితి దెకిలిసి.
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ఎతిక్ మానుస్ పాపుమ్ కెర అసిత్, కెరతి, చి ఎతిక్జిన్ క
మొరున్ అయ్ లి. 13దసిస్, కచితుమ్, దేముడు ఆగన్ల్ రితి
నే దిలి అగెగ్యి తెంతొ ఈంజ లోకుమ్ తె పాపుమ్ అసెస్.
‘గని ఆగన్ల్ రితి నెంజిలిస్ తె జా పాపుమ్ చి రుజుజ్ సరిగా
డీసె నాయ్, చి తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక నెంజె’. 14 జలెకి,
ఆగన్ల్దిలిస్ క *మదెనెజలొమోసేనేజెతెఅగెగ్ కి,తొలితొచొ
ఆదాము తెంతొ కి మానుస్ల్ క మొరున్ ఏలుప కెరె తిలన్.
†వేరపాపల్జేఁవ్ కెరెల్ కి,దేముడుచికోడు పిటట్వనొల్ ఆదాము
కెరిల్ రగుమ్పాపుమ్నే కెరల్సచి ఉపిప్రి కిమొరున్యిఏలుప
కెరె తిలన్. జలెకి, పడొత్ జెంక తిలొ యేసుక ‡తొలితొచొ
ఆదాము అమ్ క టాలి జతయ్. ఆదాము ఏక్ కాలుమ్ క
మొదొల్ చొ, §పాపుమ్ చి మొరున్ ఏలుప కెరి కాలుమ్.
పడొత్ యేసు అనెన్క్ కాలుమ్ క మొదొల్ చొ, పాపుమ్ గెచచ్వ
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ ఏలుప కెరి కాలుమ్. 15పాపుమ్ తె
సేడల్స్ క చి రచచ్న దిలిస్ క తేడ. మెలె, ఎకిక్లొ మానుస్
పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ జిన్మొరల్మ్. గని దేముడుచి
దయచి రిసొ జో అనెన్కొల్ మానుస్ జలొ యేసుకీసుత్ జోచి
పేమక ఆరి దిలి రచచ్నచి ఒగగ్ర్ జిన్ క జో దేముడు నెతొవ
కెరయ్ అసెస్. 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
ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెర కెర అమ్ కెరల్ పాపల్
ఒగగ్ర్ నిలవ్ జా గెలి పొది, జో దేముడు జోచి దయక దిలి
రచచ్న కిచొచ్ ఆన్ లి మెలె, అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ దిలిసి.
17 దేముడు సంగిలి *కోడు జో ఎకిక్లొ పిటట్వ పాపుమ్ తె
సేడిల్సి తెంతొజాపాపుమ్ చిసిచచ్,మెలెమొరున్యి, ఏలుప
కెరయ్. జలెకి, అనెన్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ క జరుగ్ జయెదె మెలె,
జో అనెన్కొల్ జలొ యేసుకీసుత్ చి అతిత్ దేముడుచి దయచి
రిసొచి, జో ఆరి దిలి పునిన్మ్ కకక్ కకక్ దొరుక్ జయెదె
గే, జితిస్ తె, మెలె పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె, జేఁవ్ †ఏలుప
కెరుల. 18దసిస్ జలె, ఎకిక్లొపాపుమ్కెరిల్సి కీసి ఎతిక్జిన్ క
సిచచ్తె సేడయ్ లి గే, దసిస్, జో అనెన్కొల్ పునిన్మ్ కెరిల్సి
‡జోక నంపజల ఎతిక్జిన్ చి పాపుమ్ పుంచ జోవయింక
జియడత్య్. 19 మెలె, ఎకిక్లొ మానుస్ దేముడు సంగిలి
కోడునే కెరిల్స్ చిరిసొ §ఎతిక్జిన్పాపుమ్సుదల్జాగెలమ్.
దసిస్, జో అనెన్కొల్ , దేముడు అబొబ్స్ చి కోడు సూన కెరిల్స్ చి
రిసొ *ఒగగ్ర్ జిన్ క ‘జేఁవ్ పునిన్మ్ జల రిత జా అసిత్’ మెన

జో 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
మానుస్చిపాపుమ్దసిస్సొసుట్ మ్ రుజుజ్ జలెకి,అమ్ క కిచొచ్
రుజుజ్ అయ్ లి మెలె, దేముడుచి దయ జా పాపుమ్ చి జా
ఆగన్ల్ రితి జీన అనెన్య్ కామ్ కెరిల్. 21మెలె, పాపుమ్
మొరున్ ఆన, జా పాపుమ్ మొరున్ వాట్ కీసి ఏలుప కెరె
తిలి గే, దసిస్, అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ మొర అమ్ చి
పాపుమ్పుంచ,జోచిపునిన్మ్అమ్ క ఆరి దిలిస్ కయ్జోచి
దయ ఏలుప కెరుస్ మెనయ్, దేముడుచి దయయ్ జీన
అసెస్. అమ్ క ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెద పరలోకుమ్ చి
జీవుక కెఁయఁక తెఁయఁక జిఁయ ఆకర్ కయ్ ఒతత్య్ 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? 3యేసుకీసుత్ చినావ్తెన్బాపిత్సుమ్జలఅమ్
ఎతిక్జిని, జలె, జో మొర పాపుమ్ గెచచ్య్ లిస్ చి గురు
జతి బాపిత్సుమ్ కడనిల్స్ తె జోమొరిల్స్ 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
జలొదేముడుచి సెకిక కీసుత్ కీసిమొరున్ తెంతొఅనెన్ జీవ్జా
ఉటల్న్ గే,దసిస్,అమ్ఈంజబతుక్కయ్నొవర్జెరుమ్న్జోచి
ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా సతిత్మ్ ఇండుకయ్ మెన, జో దేముడు
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 గెసుస్
మెనయ్, పాపుమ్ చి సేవ అమ్ అపెప్ తెంతొ కెరుక నాయ్
మెనయ్, పాపుమ్ అమ్ చి అగెగ్చి ఆతమ్ జో తెన్ సిలువతె

* 5:14 5:14 నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20 అదయ్యల్. † 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 3 అదయ్యిమ్. * 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. ‡ 5:18 5:18 నెంజిలె ‘పాపుమ్పుంచి జతి అవ్ కాసుమ్,జోవయించిరాజిమ్ తె జితి అవ్ కాసుమ్,
ఎతిక్జిన్ క దొరుక్ కెరయ్’. గని దొరుక్ కెరెల్ కి, జా నఙిలెకయ్. 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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గలి జా మొరిల్ మెన జానుమ్. 7 అమ్ చి పాపుమ్ చి ఆతమ్
మొర 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 మొరతా అబొబ్స్ అనెన్ జియడొల్సొజా కెఁయఁక
అనెన్ మొరె నాయ్ మెన జానుమ్. అపెప్ జోచి ఉపిప్రి
మొరున్క కిచొచ్య్అదికారుమ్నాయ్. 10జోమొరిల్స్,జలె,
మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి బలి జలిసి. జా కామ్,
జలె, ఎకిక్ సుటుట్ క పూరి జెయిమ్ జలిసి, కేడిల్సి. గని జో
అపెప్ జితిసి, జలె, దేముడుచి గవురుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
దెకయ్ తి రితి జో జితయ్. జోమొరిల్స్ ఎకిక్ సుటుట్ చి కామ్,
జోచొ అబొబ్స్ చి గవురుమ్ దెకయ్ తిసి కెఁయఁక తెఁయఁక
చి కామ్, కేడిత్సి నెంజె. 11జాకయ్ తూమ్ కి కీసి దెకనుక
మెలె, ‘అమ్ చి పాపుమ్ గెలి. అమ్ చి పాపుమ్ చి ఆతమ్
మొరిల్’మెనయ్, కీసుత్ జలొయేసుచిజీవుకయ్నొవర్జిఁయ
అసుస్మ్, చి దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి అమ్
ఇండితె తంకయ్మెన అరుద్ మ్ కెరన దసిస్ ఇండుక.

12 జాకయ్, మొర తుమ్ చ ఆఁగ్ తె పాపుమ్ ఏలుప
కెరుస్ నాయ్, నెంజిలె తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరె,
పోన. 13 పాపుమ్ 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 జియడయ్అసెస్, అమ్ క జివివ్ కెర అసెస్’
మెనయ్, జోచి అతిత్ తుమ్ చి ఆతమ్ సొరప్ కెర దా, జోచి
సతిత్మ్ దెకయ్ త కమొచి రిసొచ అయ్ దల్ జేఁవ్ జతి రితి,
తుమ్ చ ఆఁగ్ చ వాటల్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దాస. 14జోచి
అతిత్ సొరప్ కెరదిలదుమెలెతుమ్ చిఉపిప్రిపాపుమ్ఏలుప
కెరె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ ఆగన్ల్ చి రితి తెడి నాయ్,
గని జో దేముడుచి దయచి తెడి అసుస్స్.

15 జలె, ‘అపెప్ ఆగన్ల్ రితి తెడి ఆమ్ నాయ్.
జోవయించి దయక దేముడు అమ్ క చెంగిల్ దెకితయ్,
చి అమ్ పాపుమ్ కెరెల్ బాద నాయ్’ మెంతసు గె? దసిస్
ఉచరుక నాయ్. 16జోచి సేవ కెరుక మెన కచి అతిత్ తుమ్ క
తుమ్ ఒపప్న కెరన తసెత్ గే, జోచయ్ గొతిమానుస్ల్ జా
అసుస్స్ మెన నేనుస్ గే? పాపుమ్ తెసొరప్ కెరనెల్,పాపుమ్ చ
గొతిమానుస్ల్ జసెత్, చి మొరున్తె గెతె. దేముడుచి కోడు
కెరిస్ తె ఒపప్న కెరంతె జలె,జో దెతిపునిన్మ్ జసెత్.

17 దేముడుక జెయియ్! పాపుమ్ చి సేవ కెర పాపుమ్ చ
గొతిమానుస్ల్ తుమ్ అగెగ్ జా తిలదు, గని తుమ్ క అపెప్
సికడిల్ తుమ్ క అపెప్ దిలి కోడ్ రితి ఇండుక తుమ్ చి పెటిట్
కోర్ ప జా అసుస్స్. 18అనెన్, పాపుమ్ ఏలుప కెరిసి తెంతొ
దేముడు తుమ్ క విడద్ల్ కెర, సతిత్మ్ ఇండితిస్ క తుమ్
గొతిమానుస్ల్జతిరితి కెరఅసెస్. 19మానుస్ల్రోజుకఅరద్ల్
సంగితి రితి, టాలికయ్ ‘గొతిమానుస్ల్’ మెంతసి. కిచొచ్క

మెలె, ఆతమ్కమొచి రిసొచ కొడొ అరుద్ మ్ కెరనుక తుమ్ క
ఇదిల్ బాద, చి ‘అరుద్ మ్ కెరంతు’ మెనయ్ ఇసి టాలి తెన్
సంగితసి. జా అరుద్ 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
నెరవెరుస్పయ్ జతి రితి, సతిత్మ్ కమొక ఇండితిస్ తెయ్,
తుమ్ చ ఆఁగ్ చవాటల్ తుమ్సొరప్ కెర దాస.

20పాపుమ్ చి సేవ కెర పాపుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ తుమ్
తిలిపొదిసతిత్మ్ఇండితిముదొద్ తెనునాయ్, ‘ఆమ్సతిత్మ్
ఇండుక నాయ్’మెనఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండితె తిలదు.
21గనిజాపొదిచతుమ్ చకమొచిరిసొఅపెప్ఉచరెల్ తుమ్ క
లాజు. జేఁవ్ కమొ తుమ్ క కిచొచ్ లాబుమ్ ఆనల్? కిచొచ్
పలితుమ్ దెరల్? లాబుమ్ నాయ్, కిచొచ్ చెంగిల్ పలితుమ్
నాయ్. దసస్ కమొమానుస్క కేనెనెతతిమెలె,నాసెనుమ్ తె,
మొరున్తెయి. 22 గని, పాపుమ్ ఏలుప కెరిస్ తెంతొ విడద్ల్
జా దేముడుచ గొతిమానుస్ల్ తుమ్ జలి తెంతొ,అపెప్ కిచొచ్
పలితుమ్ దెరయ్ మెలె, జో దెతి సుదిద్ జా, తుమ్ సుదిద్
రితి ఇండితసు, చి జో దెతి సుదిద్ తుమ్ క పరలోకుమ్ తె
బెదయ్ 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 జలొ యేసుకీసుత్ చి తెడి
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితిసి.

7
ఆగన్ల్ తెంతొ విడద్ల్ జా కీసుత్ చి తెడి తిలిస్

1జలె, దేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్జాన్ లబావుడుల్ ,
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 రిసొ జోచి తెడి జా తయెదె, జా ఆగన్ పిటట్వుక
నెంజె. గని మునుస్స్మొర గెలె, తెరిన్మునుస్ చెంగిల్ తతి
జాఆగన్ జేఁవ్ చిఉపిప్రి తయెనాయ్. 3జాకయ్,మునుస్సి
జీవ్ తిలె పొది జా తేర్ బోద అనెన్కొల్ క గెలె, జాక ‘లంజె’
మెనుల, గని మునుస్సి మొర గెలె, జా ఆగన్ ముదొద్ కెరిల్స్
తెంతొ జా పిటట్వ జా అసెస్, చి అనెన్కొల్ క పెండిల్ జలె లంజె
నెంజె.

4దసిస్, 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 తవుస్
మెనయ్దేముడు ఇసిజరుగ్ కెరల్న్. జోదేముడుచిగవురుమ్
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దెకయ్ తి రితి అమ్ ఆతమ్పలితుమ్ దెరుక మెనయ్, మొర
జీవ్ జా ఉటొల్ జో కీసుత్ చి తెడి అమ్ తంకయ్ మెనయ్
ఇసి జరుగ్ కెరల్న్. 5 ఈంజ ఆఁగ్ చ అమ్ చి పాపుమ్ చ
ఆసల్ క అమ్జితెతిలిపొదిఆగన్ల్ అమ్ చి పెటిట్చ ఆసల్ క
‘పాపుమ్ చయ్’ మెన దెకయ్ తె తిల, చి జేఁవ్ ఆగన్ల్ ‘దస
కమొపోన’మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ పాపల్ కెరి ఆస ఒగగ్ర్
జా గెలి. పాపుమ్ కెరి జా ఆస ఒగగ్ర్ జా అమ్ చి ఆఁగ్ చ
వాటల్ తె బార్ జా జేఁవ్ చి కామ్ కెరె తా మొరున్ ఆన్ తి
పలితుమ్ దెరె తిలి. 6 గని అపెప్, కీసుత్ తెన్ బెద అమ్
‘మొరిల్’ తెంతొ, ఆగన్ల్ తెంతొ పిటట్వ జా అసుస్మ్. అమ్ క
దెర బంద తిలి జా ఆగన్ల్ క అమ్ చి ఉపిప్రి అదికారుమ్
నాయ్ చి రిసొ రెగిడల్ ఆగన్ల్ చి తెడి నాయ్ గని దేముడుచి
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 చినంతయ్నాయ్.
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” మెనయ్ ఆస
జలయ్, చి అనెన్ ఒగగ్ర్ ఆసల్, కిచొచ్ కిచొచ్చ ఆసల్ ఎతిక్
జలయ్. ఆగన్ల్ నేనెల్, అమ్ చి పాపుమ్ నిజిల్ రితి, జీవ్
నెంజిల్ రితి తా కామ్ కెరె నాయ్. 9 ‘ఆఁవ్’ మెనుమ,
అగెగ్యి ఆగన్ల్ చి తెడి నే తసెత్, అంచి పాపుమ్ క ‘అసెస్’
మెన నేన కెర, అంచి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి సరద్ తెన్ జితె
తిలయ్, గని జా ఆగన్ సూనిల్ తెంతొ పాపుమ్ అంచి పెటిట్
అనెన్ జీవ్ జలన్, చి ఆఁవ్ మొరల్య్. 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 వాటీబార్ జలన్.
12మెలె, దేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్ సుదిద్ అసిత్, ఒతత్చి
ఎతిక్ ఆగన్ సుదిద్ అసెస్, సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్ దెకయ్ తయ్,
చెంగిల్ అసెస్.

13 దసిస్ జలె, ‘ఆఁవ్’ మెనుమ, చెంగిల్ చి అంక మారల్న్
గే? నాయ్. ఆగన్ల్ చెంగిల, గని జా చెంగిల్ తిలిస్ చి ఆగన్
పిటట్వ పిటట్వ,పాపుమీఅంచి పెటిట్ జేఁవ్ చి కామ్ కెర కెరయి
మారిల్. దేముడుచి సెలవ్ కిచొచ్మెలె, ఆగన్ల్వాట్పాపుమ్

జేఁవ్ చి కామ్ కెరె తతిస్ తెయి పాపుమ్ క, పాపుమీ మెన
మానుస్ల్చినుత్మెనయ్,పాపుమ్ఆగన్ల్వాట్పులపుల
కెదిద్ మూరుక్మ్ జా గెతయ్ గే చినుక నెంజిలిస్ చి జేఁవ్ చి
కామ్పూరి డీసుకయ్మెన, దేముడు సెలవ్ దిలన్.

14 జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ క దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్కయ్దిలస,జోచిఆతమ్తెయ్బెదితస,మెన
ఆమ్జానుమ్, గని ఆఁవ్మానుస్కమాములుమ్మానుస్చి
ఆఁగి,మాములుమ్మానుస్చి బుదిద్ అసెస్,చిఈంజఆఁగ్ 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
నెతతా, ‘గరిచ్’మెనఆఁవ్నెసితిసిఆఁవ్జరుగ్ కెర గెలసికుక్
జా గెతసి.

16జలె, ‘పాపుమ్’మెన ఆఁవ్ నెసితిసి ఆఁవ్ కెరసి జలె,
జా పాపుమ్ నెసిలిసి తెన్ ‘దేముడు దిల ఆగన్ల్ చెంగిలి’
మెన ఒపప్నిల్ రితి జతయ్. 17 తెడిక తెడి దేముడుక పేమ
కెరొ అఁవివ్ జా పాపుమ్ కెరొసొ నెంజి, గని ఆఁవ్ మానుస్చి
ఆఁగి తిలిపాపుమీజాకామ్కెరయ్. 18మెలె,అంచిసొంత
సెకిక, అంచి ఆఁగి, అంక కిచొచ్ సతిత్మ్ నాయ్ మెన జాని.
‘చెంగిల్ చి కెరిందె’ మెన ఉచరిందె, గని మానుస్చి అంచి
సెకిక జరుగ్ కెరుక నెతిరి. 19 నెత, ‘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.

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

8
యేసు అమ్ క పాపుమ్ తెంతొ మొరున్ తెంతొ పిటట్వ

కెరిల్సి
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1 జలె, కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడిచ మానుస్ల్ క జో జోచి
పాపుమ్ పుంచ అసెస్చి రిసొ లోకుమ్ చ ఎతిక్క జో తీరుప్
కెరిపొది జేఁవ్ క కిచొచ్ సిచచ్ జంకనాయ్. నాసెనుమ్ తెజేఁవ్
గెచుచ్క నాయ్. 2 కిచొచ్క మెలె, అమ్ క ఏలుప కెరె పాపుమ్
చిమొరున్చి పమానుమ్ చి సెకి తెంతొ జీవ్ దెతి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి ఆగన్తె అమ్ క పిటట్వ కెరయ్ అసెస్.
జో యేసుచి 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 చిపాపుమ్
గెచచ్వుక అమ్ క చెంగిల్ కెరుక నెతిరి. జలె, దేముడు
అమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్వ అమ్ క సుదిద్ కెరుక మెనమానుస్చి
ఈంజ పాపుమ్ చి ఆఁగ్ రూపుమ్ జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క
ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లన్. దసిస్ పాపుమ్పుంచితి బలి
జోజతిరిసొఅమ్ చిఅఁగికామ్కెరిపాపుమ్జాకజెతికయ్,
జో యేసుచి ఆఁగ్ వాట్ పాపుమ్ 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.

5మాములుమ్మానుస్చి బుదిద్క,ఈంజ ఆఁగ్ చ అమ్ చి
పాపుమ్ చ ఆసల్ క కో జితతి గే, ఈంజయి లోకుమ్ తె
తిలిస్ఎతిక్క,ఈంజఆఁగ్ చఆసల్తిలిస్ఎతిక్కయ్కోర్ ప
జతతి, ఉచరె తతత్తి. గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి
సెకిక కో జితతి గే, జా ఆతమ్యి సికడిత్స్ కయ్ కోర్ ప జతతి,
ఉచరె తతత్తి. 6 ఈంజయ్ లోకుమ్ చి, అమ్ చి ఆఁగ్ చ
ఆసల్జరుగ్ కెరిస్ కకోర్ పజతిసిమానుస్కమొరున్తెనెయెదె,
గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కోర్ ప జతిసి అమ్ క
జీవు దెతిసి, సేంతుమ్ దెతిసి జాఁ అసెస్. 7మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ చ, అమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరిస్ క కో కోర్ ప
జతతి గే,జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక విరోదుమ్
జా అసిత్, విరోదుమ్ కెరతి. దసిస్ పాపుమ్ చి ఆతమ్ తిలస
దేముడుచి ఆగన్ల్ సూన్ తి నాయ్, కెరి నాయ్. నెతిరి.
8మాములుమ్మానుస్చి జోచిసొంత బుదిద్క, జోచి ఆఁగ్ చ
ఆసల్ క ఇసుట్ మ్అయ్ లిరితిఇండితస,దేముడుచిఇసుట్ మ్
కెరుక నెతిరి,జోక సరద్ కెరుక నెతిరి.

9 తుమ్, మాతుమ్, మాములుమ్ మానుస్చి
పాపుమ్ బుదిద్చ నెంజుస్, ఈంజ ఆఁగ్ చ ఆసల్ క జితస
నెంజుసు,నాయ్గెద? దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ అసెస్ జలె, జోచి ఆతమ్కయ్ జితసు. కేన్ మానుస్చి
పెటిట్ కీసుత్ చి ఈంజ ఆతమ్ తయెనాయ్గే,జోమానుస్ 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 జో యేసుక మొరున్ 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 చిఆఁగ్ చఆసల్ జరుగ్ కెరిస్ కనాయ్. జాఎతిక్
పోన. 13 కిచొచ్క మెలె, మాములుమ్ మానుస్చి బుదిద్క,
తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ క, తుమ్ జితసు జలె, ఆతమ్కమొరె.
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, జో దేముడుచి పుతత్రుల్ జవుల. 15మెలె,
జోచి ఆతమ్ 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
“అంచ పుతత్రుల్ తుమ్” మెన జో అమ్ క దెకితయ్, చి
“ఓ బ, ఓ బ” మెన జోక అమ్ ఉంకయ్ లె, కిచొచ్ సెకిక
ఉంకయ్ తసుమ్మెలె, 16జోచబోదల్అమ్జలిస్ చి రిసొ,
జోచి సొంత ఆతమ్ అమ్ చి ఆతమ్తె జోచ బోదల్ మెన సాచి
దెతయ్ చి, దసిస్ ఉంకయ్ తసుమ్. 17 అనెన్, జోవయించ
బోదల్ జలమ్ మెలె, జోచి పుతుత్ స్ జలొ కీసుత్ తెన్ జో
దేముడుక తిలిస్ తె అమ్ క వాట జెయెదె. జావాట అమ్ క
కీసి సేడెదెమెలె,జోయేసు సేడల్ బాదల్ తెఅమ్బెదఓరుస్ప
జా జీనెల్, జోచి పరలోకుమ్ తెచి ఉజిడ్ తె జో 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. 19 జో
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 సమయుమ్ జా అయ్ లి
మెలె చెంగిల్ కెరిందె” మెన దేముడుచి సెలవ్ నెరవెరుస్ప

* 8:3 8:3యోహాను 12:31-33 దెక, కొలొసిస్యుల్ 2:15 దెక.
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జతిస్ కయ్ ‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెలి రితి దయిరిమ్
తెన్ తిలి రితి రకితయ్. 21 మెలె, దేముడుచ బోదల్
పూరి విడద్ల్ జా గవురుమ్ జతి పొదిక జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్ కి
జా పాడ్ జతిస్ తె నాసెనుమ్ జతిస్ తె సేడిల్స్ తెంతొ విడద్ల్
జయెదె.

22 తేర్ బోద లడెస్ జంక మెన కంటుల్ పాఁవ జా అయ్ లి
పొది కీసి కసట్ల్ నొపుప్ల్ జా టింకితయ్ గే, దసిస్, జెరుమ్న్
జలిస్ ఎతిక్ మొతుత్ మ్ అపెప్ ఎద కసట్ల్ నొపుప్ల్ తెన్
టింకయ్ తయ్ మెన జానుమ్. 23 తెదిద్లి నాయ్ అమ్ క
జెతికయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి మొదొల్ చి పంటొ
అమ్ చిపెటిట్ అసెస్. జలె, “అమ్ చఆఁగ్ క,ఈంజలోకుమ్ చ
బాదల్ ఎతిక్ తెంతొ, దేముడు అనెన్ గెననిల్సి, అమ్ జోచ
పుతత్రుల్ జలిసి, కెఁయఁక పూరి డీసెదె? అమ్ అనెన్ కెదిద్
రకుక?” మెనఆమ్అమ్ చిపెటిట్ టింకటింకయ్రకితసుమ్.
24 ‘అమ్ చ ఆఁగ్ క మారుస్ప కెరిస్ జో జరుగ్ కెరిస్ కయ్ జో
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరఅసెస్’మెనయ్ఆసతెన్రకితసుమ్.
జలె, ఉచరుమ, దెకిలిసి జరుగ్ జలిస్ కయ్ ‘ఆస తెన్
రకితసుమ్’ మెనుక బెదె నాయ్. దెకిలిసి జరుగ్ జలిస్ కయ్
కో ఆస తెన్ రకితి నాయ్. 25 గని అపెప్క నే దెకిలిస్ క
‘కచితుమ్జరుగ్ జయెదె’మెనఅమ్ క ఆస తిలె, నిదానుమ్
తెన్ రకుమ్ దె.
అమ్ చపారద్నల్ తెకిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్అమ్ 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, గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
సొంత అమ్ చి పెటిట్ అమ్ చ పారద్నల్ 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
తిలి ఆతమ్ అమ్జోచయ్జల అమ్ చపారద్నల్ 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 సొంతయ్ అమ్ చ
పారద్నల్ తె అమ్ క తోడ్ తతత్య్, బెదితయ్.

దేముడు అమ్ క జీనయ్ తిసి డిటుట్ మ్ కెరిసి
28 అనెన్ కిచొచ్ దయిరిమ్ జతసుమ్ మెలె, దేముడుక

పేమ కెరల్సక, మెలె జోచయ్ జంక మెన దేముడు జోచి
ఇసుట్ మ్ క బుకారల్సక కిచొచ్బాదల్అయ్ లె కి,జేఁవ్బాదల్ తె
కి చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి రితిజా ఎతిక్ చెంగిల్ క బెదిత్ రితి
జో నెరవెరుస్ప కెరయ్ మెన జానుమ్. 29 కో యేసుకీసుత్ క
నంపజాజోదెతి రచచ్న నఙనుక గే జో దేముడు అగెగ్ తెంతొ

జానె. జలె, జోచొసొంత పుతుత్ స్ యేసుచ రిత అమ్ జంక
మెన అమ్ కయ్జోనిసాన,జాజరుగ్ కెరుక ఒపప్నల్న్. దసిస్,
అమ్ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్బావుడిస్వొజలసకయేసుతొలుస్ర్ జలన్.
30జలె, ‘యేసుచ రిత జతు’ మెనజో కకక్ కకక్ నిసానల్ గే,
జోవయింక బుకారల్న్. కకక్ కకక్ బుకారల్న్ గే, జోవయించి
పాపుమ్ పుంచ ‘అపెప్ తెంతొ పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెలి రితి
దెకిలన్,చికచికచిపాపుమ్పుంచ ‘పునిన్మ్జాఅసిత్’మెలి
రితి దెకిలన్ గే, “జోవయింక పరలోకుమ్ తె కడ నెయిందె,
అంచి ఉజిడ్ తె అంచి గవురుమ్ తె బెదయిందె” మెనయ్
ఒపప్నల్న్, చి జరుగ్ కెరెదె.

31 జలె, ఈంజ ఎతిక్ బెదవ కిచొచ్ మెనుమ? దేముడు
అమ్ క తోడు అసెస్ జలె, కో అమ్ క పాడ్ కెరుక తెరితి!
నెతిరి! 32జోచొసొంతపుతుత్ స్ కబాదల్నేపిటట్య్ 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. 34 అమ్ జో నిసానల్సక కో తీరుప్ కెర,
నాసెనుమ్ తె తెదవుక తెరితి గె? కో నెతిరి! మొర అనెన్
ముకిక్మ్ క అనెన్ జీవ్జాఉటిట్లొ కీసుత్ జలొయేసు అబొబ్స్
దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ వెస అసెస్. జొయియ్ అమ్ క సిచచ్
దెయెదె గే? నాయ్. జో సొంత అమ్ చి పచెచ్నచి తీరుప్
సంగితయ్. 35 జలె, 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? మొరి సిచచ్ జవుస్ తెరె గె?
కిచొచ్య్ అమ్ క జోక వీడుప కెరుక నెతిరి! 36 దేముడుచ
కొడొతెపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి,
†“తుచి నావ్ చి రిసొ ఒండిమెదెద్నె అమ్ కమారతి,
‘కండ కతమెండల్ జేఁవ్’మెలి రితి అమ్ క దెకితతి”
మెన రెగడ్ అసెస్. 37జో అమ్ క పేమ కెర అమ్ చి పాపుమ్
వయిలొసొచి 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,
39 ఈంజ లోకుమ్ క ఉపిప్రి తిలిసి జవుస్ ఎటొట్ తిలిసి
జవుస్,జెరుమ్న్ జలిసిఅనెన్ కిచొచ్ జలెకి,అమ్ చొపబు జలొ

† 8:36 8:36 కీరనలు 44:22.
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కీసుత్ యేసుఅమ్ కదొరుక్ కెరిల్ దేముడుచిపేమతెంతొవీడుప
కెరుక నెతెమెన అంకపూరి 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’ మెన అంక కెదిద్ ఆస మెలె, 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
జతి జోచి †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, జో మానుస్ జలిస్ చి జెరుమ్న్ క దెకిలె,
జోవయించి సెకుమ్ తె రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ 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 ‘జోవయించ బోదల్ జవుల’ మెనుక
నెంజె. అబాహామ్ చి పెటిట్చ సగుమ్ జిన్ జోచ నిజుమ్ చ
బోదల్ నెంజిలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, పూరుగ్ మ్ దేముడు
అబాహామ్ క,
†“తుచి సెకుమ్ చ ఎతిక్తె ఎకిక్ ఇసాస్కుచి తెడి

జెరిమ్లసకయ్
‘తుచయ్’మెనిందె”
మెన పమానుమ్ సంగిలన్. 8ఈంజటాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్
మెలె,మాములుమ్ ‡ఆఁగ్జెరుమ్న్ కజోచిసెకుమ్ తెజెరిమ్లస
నాయ్, గని దేముడుచి §పమానుమ్ కయ్ జెరిమ్లసక
‘అబాహామ్ చిసెకుమ్ చ’మెనుక జయెదె. 9జాపమానుమ్
సంగిలి పొది దేముడు అబాహామ్ క,
*“సంగిలి సమయుమ్ జా అయ్ లి మెలె, ఆఁవ్ అనెన్

జెయిందె,
చిసారాక పుతుత్ ది జెరెమ్దె”
మెన పమానుమ్ సంగిలన్.

10జా ఏక్, అనెన్, అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ ఇసాస్కుచి తేరిస్
రిబాక్ జో ఎకిక్ మునుస్స్ తెన్ కలవ్ల్ క అంగి జలి పొది,
11జేఁవ్ కలవ్ల్ ఇనెన్ నే జెరిమ్తె అగెగ్, జోవయింతె కో సతిత్మ్
కోపాపుమ్ కెరుక నేతయ్జలెకి, ‘కచ కమొచి రిసొనాయ్,
గని కకక్ నిసానల్ అంచి ఇసుట్ మ్ తయెదె గే, జోవయింకయ్
నిసాన’ మెన మానుస్ల్ 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 ‘నాయిమ్నాయ్, 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”

* 9:4 9:4 ‘ఇసాయేలులు’ మెలె, తొలితొయాకోబు పూరుగ్ మ్ చొక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జా నావ్ తిలొ, ఆదికాండుమ్ 32:28. పడొత్ జోవయించి
సెకుమ్ మొతుత్ మ్ క ‘ఇసాయేలులు’ మెన నావ్ తిలన్. † 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 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 దొనిన్చిపుసత్కుమ్ 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 9:4 యెసయా 53 అదయ్యిమ్, యిరీమ్యా 23:5-6.
‡ 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జొయియ్. జోవయింక జెయియ్!…’. § 9:6 9:6 మెలె ‘యాకోబుచి’. * 9:7 9:7
యాకోబుక 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 16అదయ్యిమ్. ‡ 9:8 9:8 తేరిస్ సారాచి గొతిమానుస్ హాగరు తెన్ అబాహామ్పాయిలొపుతుత్ స్ ఇషామ్యేల్ ఆఁగుతె జెరుమ్న్ జలొసొజయెదె.
మానుస్చి ఇసుట్ మ్ కయ్పాయిలొసొజోచి రిసొమాములుమ్ అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లసక ఇషామ్యేల్ చి పెటిట్ జెరిమ్లస, ఇషామ్యేల్ చి సెకుమ్ చటాలి జయెదె.
§ 9:8 9:8 ఇసాస్కు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడుచి పమానుమ్ కయ్జెరిమ్లొసొచి రిసొఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడుచి పమానుమ్ నంప కెరల్సక,మెలె
యేసుకీసుత్ క నంప కెరల్సకయ్ ఇసాస్కుచి పెటిట్ జెరిమ్లస ఇసాస్కుచి సెకుమ్ చటాలి జయెదె. * 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.
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మెన సంగిలన్. 16 కేన్ మానుస్చి ఇసుట్ మ్ తె నాయ్,
కేన్ మానుస్చ కమొతె నాయ్, గని దేముడుచి దయతె.
17అనెన్, దేముడుచ కొడొతె రెగిడిల్ రితి, పడొత్ ఇసాయేలుల్ క
అలల్ర్ కెరెతిలొఐగుపుదేసిమ్ చొరాడ్జీవ్తిలొపరోరానొక
దేముడు,
*“ఒండి లోకుమ్ తె అంచి నావ్సాడుప జవుస్మెన,
తుచితె జరుగ్ జతి కామ్ తె అంచి సెకి దెకయ్ తి రిసొయి
తుక ఆఁవ్ టీఁవడ అసిస్”
మెన సంగ తెదయ్ లన్. 18 కచి ఉపిప్రి జోచి దయతియెదె
గే,జోచి ఇసుట్ మ్. కచి జీవ్ రాడ్ కెరెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్!

19 దసిస్ సంగిలె, “దసిస్ జలె, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ క జో
కెరిసిజోచిపూచి. జాకయ్,జో కీసి కకక్ పాపుమ్వయడుక
జయెదె! అమ్ రచిచ్ంచుప జంక జోచి సెలవ్ నెంజిలె, కీసి
అమ్ చి పూచి జయెదె! జా పాపుమ్ వయుక కీసి అమ్ చి
పూచి జయెదె!” మెంతె, 20 గని, ఓమానుస్, తుయి కొనొస్,
చి దేముడుచి కోడుక జబాబ్ అనెన్ 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. 22-23 జలె, పాపుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి
జోవయించి కోపుమ్ దెకవుక మెన, జోచి సెకిచి రుజుజ్
దెకవుకమెన దేముడుక ఇసుట్ మ్ జలెకి,జోచిపరలోకుమ్ చి
ఉజిడితె, గవురుమ్ తె పడొత్ క బెదవనుక మెన జో అగెగ్
తెంతొ నిసానల్ గేడివొక జో కెరి ఎదివాట్ దయజాన్ 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 తిలొ హోసెయ అతిత్ దేముడుచ కొడొతె
రెగిడిల్ రితి,
‡“ ‘అంచయ్మానుస్ల్’మెన ఆఁవ్ అగెగ్ నే సంగిలసక
తెదొడ్ క ‘అంచయ్’మెనిందె.
ఆఁవ్ అగెగ్ పేమ నెంజిలిస్ క ‘ఆఁవ్ పేమ కెరిల్సి’
మెనిందె.”
26 §“అనెన్, ‘తూమ్ అంచ మానుస్ల్ నెంజుసు’ మెన అగెగ్

జో సంగిలిటాన్ తె
తెదొడ్ క ‘జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ దేముడుచ పుతత్రుల్ జేఁవ్’

మెనమానుస్ల్ సంగుల.”

27అనెన్, ఇసాయేలులు మెల అమ్ చయూదుల్ చి రిసొ
దేముడుచ కబురుల్ సంగితె తిలొ యెసయా పూరుగ్ మ్ చొ
కిచొచ్ సాడుప కెరిల్ రితి జలన్మెలె,
*“సముదుమ్ చి ఒడుడ్ చి ఇసక్చ గిడడ్ల్ కెతిత్ జవుల గే,
ఇసాయేలుచ పుతత్రుల్ జల యూదుల్ దసిస్ ఎతిత్వాట్ జిన్

జవుల,
గని జోవయింతె సేంసిల రిత ఎకిక్ దొనిన్ రిత రచిచ్ంచుప

జవుల.
28 కిచొచ్కమెలె,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ చిఉపిప్రి 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 మెన
మెలె,
†“అమ్ క సిచచ్ నే జత బోదల్ సగుమ్ జిన్ సేఁసిత్ రితి
పరలోకుమ్ చఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు పబు సెలవ్

దెతొనాయ్జలె,
‡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, నముకుమ్ వాట్. యేసుకీసుత్ క నంపజలి
వాటు. 31 గని ఆగన్ల్ వాట్ పునిన్మ్ జంక ఉచరల్ అమ్ చ
ఇసాయేలుల్మెలయూదుల్ఆగన్ల్ చకమొమ్వాట్పునిన్మ్
ఇండుక నెత ఆగన్ల్ తిలిసి నెరవెరుస్ప నే కెర, 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 రిసొ అనెన్క్ కోడుతె తిలి
రితి. కేన్ కోడు మెలె,
§“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 కయ్నంపజలెకయ్రచిచ్ంచుపజంక జతిస్
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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 కెరుకయూదుల్ఆసతెన్అసిత్ మెనఆఁవ్సాచిజతసి,
గని జో దెతి రచచ్న కీసిచి గే అరుద్ మ్ నే కెరన పొరపాట్
జా గెచచ్ అసిత్. 3మెలె, దేముడు దెతి పునిన్మ్ కేన్ వాటు
దొరుక్ జతయ్ గే, అరుద్ మ్ నే కెరంతె జోవయించి సొంత
సెకికపునిన్మ్జంక ఉచర. దేముడు పునిన్మ్ దెతి వరుమ్
నఙన్ తి రితిదాక్ కెరంతినాయ్. 4మెలె, ఎకిక్ కీసుత్ చి, తెడి
ఆగన్ల్ సికడిత్ పునిన్మ్ దొరుక్ జతయ్, ఆగన్ల్ తె కోర్ ప జా
జలిసి కుటట్య్ తొసొ నెరవెరుస్ప కెరొసొ జొయియ్, చి జోచి
ఉపిప్రి కో జోవయించి నముకుమ్ తివుల గే, జోవయించి
పాపుమ్జోపుంచెదె.

5మోసేచిఅతిత్ రెగిడిల్సి ఏక్ కిచొచ్ అసెస్ మెలె,
*“ఆగన్ల్ తెచిపునిన్మ్ కోపూరి నిదానుమ్ ఇండుల గే,
జేఁవ్ చి తెన్ జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. 6 †గని నముకుమ్ వాట్ పునిన్మ్
జతిస్ చి రిసొచి ఏక్ కోడు ఉచరుమ. “పరలోకుమ్ తె
కో వెగ గెచుచ్ల? ‘కీసుత్ క ఉతవ కడ ఆన్ తి రిసొ’
మెనుమ.” 7 నెంజిలె, “బూలోకుమ్ క ఎటొట్ లోకుమ్ తె కో
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 కోడు పాసి అసెస్. తుమ్ చి
చోండితె, తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్. మెలె, కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ చి రిసొ అమ్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరసుమ్.
జయియ్ కోడు. 9 మెలె, 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. 10కిచొచ్కమెలె, ‡మానుస్జోచిపెటిట్ నంపజలె,జోచి
పాపుమ్పుంచిజయెదె. జోచిచోండిఒపప్నెల్,జోరచిచ్ంచుప
జయెదె.

11 దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లిస్ ఉపిప్రి ఏక్ దెకిలమ్.
కిచొచ్ మెలె,
§“జోచిఉపిప్రి జోచి నముకుమ్ తిలొ కేన్మానుస్కి
కచితుమ్లాజ్ జతినాయ్ఓడుప జతినాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12కొనస్ మెలె, యూదుల్ క గీసు దేసిమ్ చ
సుదల్ క కకక్య్ దేముడు తేడ దెకె నాయ్. జొయియ్ పబు
ఎతిక్కయ్ పబు, చి జోక నంపజా, జో దెతి రచచ్న నఙితొ

ఎతిక్ మానుస్క జోచి వరుమ్ జో దెయెదె. 13 దేముడుచి
కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;
*“పబుచి రచచ్న నఙన్ తొ ఎతిక్మానుస్
తుచితెయి రచచ్న అసెస్ మెన ఒపప్న
రచిచ్ంచుప జయెదె”
మెన అసెస్.

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, కీసి జోచి రిసొ
సూనుల! 15 అనెన్ దేముడు నే తెదయ్ 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 లెకయ్ మానుస్ల్ నంపజవుల.
జేఁవ్ కిచొచ్ సూనుక మెలె, కీసుత్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
సూనవ బోదన కెరిసి.

యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ సూనుక నెసిలిస్
18జలె,అమ్ చయూదుల్ క ‘సుబుమ్ కబుర్ సూనతతి

నాయ్ గే?’ మెన ఆఁవ్ పుసితసి. సూనయ్ అసిత్. జా
ఒండిలోకుమ్ తె సూనయ్జలిస్ చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడు బెదితయ్.
§“జోవయించిఅవాడ్ఒండిలోకుమ్ తెసూనయిజాఅసెస్,
ఎతిక్ దికుక్తె కెదిద్ దూరి జలెకి,
జోవయించ కొడొ సూనయ్జాఅసిత్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 19జలె, ఆఁవ్ అనెన్ పుసితసి; ‘ఇసాయేలు
పెజల్ అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్ గే?’ మెన పుసితసి జలె,
మోసేచిఅతిత్ దేముడు,
*“అంచయూదుల్ నెంజిలసక తుమ్యూదుల్ గోస జతి

రితి కెరిందె,
బుదిద్ నెంజిలి దేసిమ్ చచి ఉపిప్రి తుమ్ క కోపుమ్ జెతి రితి

ఏక్ కామ్ జరుగ్ కెరిందె”
మెన యూదుల్ నెంజిలస నంపజలిస్ చి రిసొ యూదుల్
గోస జతిస్ చి రిసొ రెగిడిల్ కోడు. 20 పడొత్ , యూదుల్

* 10:5 10:5 లేవీయకాండుమ్ 18:5. † 10:6 10:6 6-7 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 30:12-14చి కోడు పవులు ఇనెన్ బెదయ్ తయ్. ‡ 10:10
10:10నెంజిలె,మానుస్జోవయించిపెటిట్ నంపజాజోవయించిచోండిఒపప్నెల్,జోవయించిపాపుమ్పుంచిజయెదె,జోరచిచ్ంచుపజయెదె. § 10:11 10:11
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నెంజిలస కీసుత్ క నంపజా దేముడు తెన్ బెదితిస్ చి రిసొ
అనెన్సొసుట్ మ్ చికోడు దేముడుయెసయాచిఅతిత్ రెగడ్ అసెస్.
†“అంక చజుక నే ఉచరల్స, అంక చజ అసిత్.
అంచి రిసొ నేపుసిలసక, ఆఁవ్ డీస అసిస్”
మెనరెగిడిల్ కోడు. 21గనిఅమ్ చ ఇసాయేలుల్ చి రిసొజోచి
అతిత్ 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. 2జో దెతి రచచ్న తంక
మెన జో అగెగ్ తెంతొ జాన్ ల నిసాన మానుస్ల్ క దేముడు
ములె నాయ్. జా పొదిచ ఇసాయేలుల్ చి రిసొ కిచొచ్ మెన
దేముడుచిమొకెమ్ ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొఏడతీరుప్ సంగిలన్
గే దేముడుచి కొడొతె అసెస్.
3 *“పబు, తుచ కబురుల్ సంగితసకమార అసిత్.
తుచి నావ్ తెన్ బందిల గుడివొ బొసుడవ అసిత్.
అపెప్ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయితుచ కబురుల్ సంగితొసొ అసిస్,
చి అంక కిమారుక కోర్ ప జతతి”
మెన ఏలీయాఏడల్న్. 4 గని దేముడు జోక
†“ ‘బయలు దేముడు’ మెలొసొక నే జొకరె అంకయ్

నిదానుమ్తతుత్ మెనసతుత్ వెయిల్ జిన్యూదుల్
జాపాపుమ్ తె నే సేడిత్ రితి పిటట్వ అసిస్”

మెన సంగిలన్. 5 అపెప్ కి దేముడుచి దయక జో నిసాన
సేంసిల యూదుల్ అసిత్. 6 గని జోవయించి రచచ్న
కమొమ్వాట్నాయ్, గనిజోచి దయవాటుజోవయింక దొరుక్
జా అసెస్. కమొమ్వాట్నాయ్, 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 చొచిఅతిత్ రెగిడిల్
రితి కి;
§“జోవయించి విందు అనిన్మ్ జోవయింక బోను జలి రితి

జా,
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.

11జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ పిసిరిల్సి జలె, ‘పూరిసేడయ్
గెతు’ మెలి ఉదెద్సుమ్ కయ్ దేముడు జరుగ్ కెరల్న్ గే? మెన
ఆఁవ్ పుసితసి. నాయ్! గని జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ నంప
నెంజ పొరపాట్ జతికయ్, రచచ్న దొరుక్ జతి వాటు
యూదుల్ నెంజిలసక దొరుక్ జా అసెస్. ‘జేఁవ్ యూదుల్
నెంజిలస రచిచ్ంచుప జతిసి అమ్ చ ఇసాయేలుల్ దెక
గోస జా బుదిద్ ఉచరంతు’ మెనయ్ దేముడు దసిస్ జరుగ్
కెర అసెస్. 12 జలె, 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. 15 ఈంజ కిచొచ్క
అంచి ఆస మెలె, దేముడు అమ్ చ యూదుల్ క గడియ
ములయ్ లి రిసొ, ఒండి లోకుమ్ చ అనెన్ మానుస్ల్ కి
జోవయింతెన్ బెదుక వాటు అయ్ లి. దసిస్ కి దేముడు
అమ్ చయూదుల్ కయ్అనెన్ బెదవనెల్,మొరున్ తెంతొపిటట్వ
జా జేఁవ్ కి నొవర్ జివుల.
రూక్ తె కొమమ్ల్ అంటుప కెరిస్

16 ‘నొవొ’మెనతొలితొబలి దిలిపాకుమ్ దేముడుక దిలి
రిసొ సుదిద్ 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. తుమ్యూదుల్ నెంజిలసక ‘వెరి ఒలీవ
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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 రూక్ చకొమమ్ల్ అంటుప జలదు,జోచెంగిలొ రూక్ చి
చేరు దెతి సెకితె బెద తుమ్ చెంగిల్ జతి రిసొయి, జేఁవ్ చి
జీవుక తుమ్ జితి రిసొయి. 18 దసిస్కయ్, ‘జో చెంగిలొ
రూక్ చ కొమమ్ల్ జలమ్ ఆము’ మెన తుమ్ 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
తుమ్తానముకుమ్వాట్ఇండితెతిలె,జోవయించిదయ
తుమ్ చి ఉపిప్రి తయెదె. తుమ్ జా నముకుమ్ వాట్ నే
ఇండిలె, తుమ్ క కి కండ వెంట గెలెదె.

23జేఁవ్ కి,జోవయించి అనామ్నుమ్ములిలె,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
బెదితొతోట ఒలీవ రూక్ తె అంటుపజాఅసుస్స్ జలె, అనెన్
సొంత జెరుమ్న్ క తోట రూక్ తెతా కండిజా తిల కొమమ్ల్ క జో
ఒతత్ అనెన్ అంటుప కెరుక జయెదె!

25 తుమ్ సొంత గవురుమ్ నే ఉచరంతి రిసొ, జో
దేముడు బార్ కెరిల్ ఈంజ గుటుట్ సరిగా అరుద్ మ్ కెరన,
బావుడుల్ . కిచొచ్ మెలె, ‘నంపజంక’ మెన జో కెతిత్జిన్
యూదుల్ నెంజిలసక నిసానల్ గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ పబుతె
జెతె ఎదక, ఏక్ వెలిల్ వాట ఇసాయేలుల్ రాడ్ జీవ్ జా అసిత్.
26 గని యూదుల్ నెంజిలసతె కకక్ కకక్ జో నిసాన అసెస్
గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ నంపజల మెలె, ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిన్
రచిచ్ంచుప జవుల. 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 ‘నంపజారచిచ్ంచుపజతు’మెన,అపెప్చి
మటుట్ క సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ దేముడుక జేఁవ్యూదుల్
విరోదుమ్ సుదల్ జా అసిత్. గని జో జోవయింక నిసాన
దెకిలె,జోవయించపూరుగ్ ల్ కజోసంగిలిపమానుమ్కోడుచి
రిసొ, జో జోవయింక పేమయ్ అసెస్. 29 కిచొచ్క మెలె,
దేముడు దెతి వరుమ్, జో కకక్ కకక్ నిసాన బుకారిల్సి, జో
మారుస్ప కెరె నాయ్. జో దసొచొ నెంజె.

30తుమ్ 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
తెన్అసిత్. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ కజోదేముడు రచిచ్ంచుప కెరిల్
వాట్ కయ్జేఁవ్ కి రచిచ్ంచుప జతి రిసొయి. 32యూదుడు
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

33 దేముడుచి దయచి సొమాస్రుమ్, జోచి బుదిద్ , జోచి
గాయ్నుమ్ కెదిద్ తమమ్సచి! జోచ తీరుప్ల్ కెదిద్ తెలివ్చ!
కెదిద్ తెలివి మెలె, అమ్ మానుస్ల్ కోయి అరుద్ మ్ కెరనుక
నెతుమ్, మెనుక నెతుమ్! జోచ కమొ అమ్ కోయి పరిచచ్
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”
మెనరెగడ్ అసెస్. 36కిచొచ్కమెలె,ఎతిక్జోతెతెంతొజెతయ్,
జో జెరమ్య్ లొ. ఎతిక్ జోచి తెడి అసెస్, చి జోచి గవురుమ్
దెకయ్ తి రిసొయి అసెస్. 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

* 11:26 11:26యెసయా 59:20, 21. † 11:26 11:26 ‘సీయోనుతె’మెలె,యూదుల్ తె, ఇసాయేలుల్ తె. ‡ 11:27 11:27యిరీమ్యా 31:34,
యెసయా 27:9. § 11:34 11:34యెసయా 40:13,యిరీమ్యా 23:18. * 11:35 11:35యోబు 41:11.



రోమా 12:2 228 రోమా 13:2

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
నొవమానుస్ల్ జా, చి పబుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ గే పూరి
అజజ్ జసెత్. జోచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ మెలె, చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్,
జోక సరద్ కెరిసి ఎతిక్, కిచొచ్ పొరపాట్ నెంజిలిస్ ఎతిక్ మెన
పూరి తుమ్ అజజ్ జసెత్.

3మెలె, దేముడు అంక దిలి దయ తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, తుమ్ కో గవురుమ్
ఉచరన నాయ్, గని తుమ్ ఎతిక్ మానుస్ జాగర తెన్
సరిగా పరిచచ్ కెరన, నముకుమ్ చి రిసొదేముడు కకక్ కిచొచ్
సెకివరుమ్ దా అసెస్ గే, తుమ్ చితె ఎతిక్ మానుస్ 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 చిపూచి, 6జాకయ్, అమ్ చితె కకక్ పబు కిచొచ్
సెకివరుమ్ దా అసెస్ గే, అమ్ ఎతిక్ మానుస్ బుదిద్ తెన్ జా
సెకివాడిక కెరుక. పబుచ కబురుల్ సంగితి సెకి తిలొసొజలె,
పబు దిలి నముకుమ్ తెన్ 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, దయిరిమ్ సంగుక. మానుస్ల్ క తోడు దెంక సెకి
తిలొసొ జలె, దరుమ్మ్ తెన్ దెవుసు. సంగుమ్ క ఏలుప కెరి
సెకి తిలొసొజలె,జోవయించిజాకామ్నిదానుమ్ దెకనుస్.
బాదల్ సేడ కనాక్రుమ్ జలసక దెకితి సెకి తిలొసొ జలె,
సరద్బుదిద్ తెన్ దెకుస్.
సరద్బుదిద్ పేమబుదిద్ తెన్ తా

9 ఎకిక్ మెనుస్ మాయ నెంతె మానుస్ల్ క తుమ్ పేమ
దెకితె తా. గరిచ్ ఎతిక్ దూరి కెర, చెంగిల్ తిలిసి దెరన.
10బాబేన్ క దెకితి సతిత్మ్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమదెకితె
తా. దాకు కెరన ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ వెలొల్ మెలి రితి దెక.
11 కెఁయఁక బదుద్ కుమ్జానాయ్, గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్, తుమ్ చి ఆతమ్తె దీవు లగిల్ రితతా, కెదొద్డ్ కి పబుచి
సేవ కెరిస్ తె తుమ్ చి ఆతమ్ పూరి బెదవ. 12 పరలోకుమ్ తె
తుమ్ బెదితి రచచ్న కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జంక తిలిస్ చి
దయిరిమ్ క సరద్సంతోసుమ్తా,బాదల్ ఓరుస్పజా,పారద్న
కెరెతా, 13అనెన్నంపజలసకకొతుక్ల్తిలె,తుమ్ కతిలిస్ క

తోడు దాస, చి అనెన్ మానుస్ల్ క గెరి బుకారా మరియాద
దెక.

14“జోకచెంగిల్దెకు”మెన,తుమ్ కఅలల్ర్ కెరసచిరిసొ
పబుక తుమ్ పారద్న కెర. “జోక పబు సిచచ్ కెరుస్” మెన
తుమ్ ఉచర నాయ్. జా పోన, గని ‘జోక చెంగిల్ దెకుస్’
మెనయ్ తుమ్ కోర్ ప జా. 15 అనెన్, సరద్ తెన్ తిలస తెన్
సంతోసుమ్జా, ఏడత్స తెన్ ఏడిల్ రితి తోడు తా. 16ఎకిక్లొ
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.

17 కో తుమ్ క కిచొచ్ నసుట్ మ్ కెర తిలె, జోక తుమ్ కిచొచ్
నసుట్ మ్అనెన్ కెరనాయ్. †గనికోతుమ్ క నింద కెరుక నెతిరి
రితి, ఎతిక్జిన్ చినితి రితి సతిత్మ్ ఇండ. 18ఎతిక్జిన్ తెన్
సేంతుమ్తెన్తంకఆసజా. దసిస్,ఎకిక్మెనుస్ తెన్తతిసి
తుమ్ పిటట్వ నాయ్. జేఁవ్ పిటట్య్ లె, జోవయించి పూచి,
గని తూమ్ పిటట్వ నాయ్.

19 పేమ తిల బావుడుల్ , మానుస్ల్ తుమ్ క అలల్ర్ 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 అనిన్మ్

దాస.
జోకతాన్ తిలె, పితిసి దాస.
తుమ్ దసిస్ కెరల్దు మెలె,
జోచిబోడి ఆగి సువ దిలి రితి జయెదె, చి
జో పూరి లాజ్ జా తపుప్ చినంతిసి జోవయింక నొపిప్

దెయెదె.”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్ అసెస్. 21అనెన్కొల్ తుమ్ క కెరిల్
గార్ తుమ్ క జీన్ తి రితి తుమ్ కోపుమ్ జా నాయ్, గని జో
కెరిల్ గార్ ఓడుపజాపేమయ్జీన్ తి రితి,తుమ్ చవిరోదుమ్
సుదల్ క తుమ్ పేమయ్దెక.

13
అదికారుల్ క బియఁ కెర ఇండ

1దేసిమ్ క ఏలుప కెర అదికారుల్ క ఎతిక్మానుస్ 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.

* 12:16 12:16సామెతల్ 3:7. † 12:17 12:17సామెతల్ 3:4. ‡ 12:19 12:19 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:35 § 12:20 12:20
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3అనెన్య్ 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. 4 తుమ్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’
మెనయ్దేముడు జోవయింకజా సేవదాఅసెస్. గని తుమ్
నేరిమ్ లు కెరె జలె, తుమ్ బియఁ. కిచొచ్క మెలె, సిచచ్ కెరుక
జోక అదికారుమ్ అసెస్. ‘నేరిమ్ కో కెరుల గే, సిచచ్ కెరుస్’
మెనయ్ దేముడు జోవయించి అదికారుమ్ జోవయింక దా
అసెస్.

5జాకయ్,సిచచ్నేసేడిత్ రిసొకి, గనిఅనెన్య్ ‘దేముడుచి
మొకెమ్ అమ్ అదికారుల్ 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.
7 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క దెతిసి జోవయింక దాస. సిసుత్ నఙుక
అదికారుమ్ తిలసక సిసుత్ చి డబుబ్ల్ దాస, పబుతుమ్ క
దెతిసి పబుతుమ్ క దాస. గవురుమ్ క 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 కెర నాయ్’ 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. 10అమ్ చి పెటిట్ పేమ
తిలె,పాసిచొమానుస్క కిచొచ్అలల్ర్ కెరుక నెసుమ్. జాకయ్,
పేమతెయిఆగన్ల్ ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జతయ్.

పబు అనెన్ ఉత జెతి వెలిల్ దీసి పాసి జెతయ్
11అనెన్, పబు సంగిలి సమయుమ్పాసిజా 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. జాకయ్ అందర్ బుదిద్చ

కమొ వెంట గెల కెర, ఉజిడ్ బుదిద్చ అయ్ దల్ గలనుమ.
13 మెదెద్నెచి ఉజిడ్ తె బెదిత కమొతె ఇండుమ. మెలె,
‘సరద్ కెరసుమ్’ మెన వెటాక్రుమ్ జతిసి, మచిచ్తిసి పోన.
లంజెకమొ, ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్ నే కెరంతిసి పోన. కొడొ
జుజవ జటిట్ జతిసి, గోసల్ కెరిసి, పోన. 14 గని పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి బుదిద్ గలన,మానుస్చి 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 ఇదిల్నేనొల్ కేన్ నంపజలసక
బెదవన, గని ముకిక్మ్ నెంజిలిస్ చి రిసొ జోవయింతెన్
కామ్ కనెంజిలకొడొజుజవుకపోన. 2ఏక్ చిరిసొఉచరుమ.
“కిచొచ్ కి కంక జయెదె”మెన, దయిరిమ్ తిలొసొఉచరెదె,
గని “ఈంజజాగారు”మెంతిఅలవాట్తెంతొపూరివిడద్ల్
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 కి జోవయింక కి బెదవన అసెస్.
4 అనెన్కొల్చొ సేవ కెరొస్ చి రిసొ తుమ్ చితె కో తీరుప్ కెరుక
కొనస్? జోవయింక ‘చెంగిల్’మెనుక గే ‘గార్’మెనుక గే కచి
సెకి మెలె, జోచొసొంత ఎజొమానిచి సెకి, అనెన్ కచి నాయ్.
జో నిజుమి నంపజలొస్ జలె, కో వేర ఉచరెల్ కి, జో టీఁవెదె.
కిచొచ్క మెలె,జోక టీఁవడుక పబుక సెకి అసెస్.

5 పడొత్ , ఏక్ దీసిచి కంట అనెన్క్ దీసిక ‘ఎలల్కాలుమ్ చి
రిసొముకిక్మ్ చి’మెన ఎకిక్లొ ఉచరెదె, గని అనెన్కొల్ జలె,
ఎతిక్ దినాల్ క ఎకిక్ రితి దెకితయ్. ఎతిక్మానుస్ 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 ‘తుయి దిలిసి’ మెన దేముడుక
ఉచరెల్,జో కి పబుక గవురుమ్ దెతయ్.

7 అమ్ చి రిసొ అమిమ్ జిము నాయ్, మొరుమ్ నాయ్.
8 ఆమ్ జిలె, పబుచి సేవచి రిసొయి జితసుమ్. అమ్
మొరెల్, జా కి జోచి సేవ. జాకయ్, అమ్ జిలె కి మొరెల్
కి, జోచయ్ మానుస్ల్ అమ్. జొయియ్ అమ్ చొ ఎజొమాని.
9 ఇసికయ్ కీసుత్ మొరల్న్ చి అనెన్ జిలన్. మెలె, మొరున్క
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జీన కెర, మొరల్సక కి, జితసక కి జో పబు జా, ఎజొమాని
జా, ఏలుప కెరుకయ్.

10తుమ్ కబావుడుల్ జలఅనెన్ నంపజలస్చి రిసొతుమ్
కిచొచ్క అలల్ర్ చ తీరుప్ల్ ఉచరసు, నిసాక్రుమ్ ఉచరసు?
లోకుమ్ చకజోపరిచచ్ కెరివెలిల్ దీసికఅమ్ఎతిక్జిన్పబుచి
మొకెమ్టీఁవ,జోచిఅతిత్ తీరుప్జమ్ దె. 11దేముడుచికొడొతె,
“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. 12జలె, ఈంజ లోకుమ్ తె అమ్ ఇండిలి
బుదిద్చి రిసొ దేముడు సొంతచిమొకెమ్ తెదొడ్ క అమ్ ఎతిక్
మానుస్ సాచి నఙనుక తయెదె.

13 జాకయ్, అపెప్ తెంతొ ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి ఎకిక్లొ
తీరుప్ల్ కెరుమ నాయ్, గని కేన్ బావొ ఆతమ్క నే పిసిరి రితి,
కేన్పొరపాట్నేజతి 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
అసిస్మెలె, జేఁవ్ చిసొంత సెకిక కిచొచ్ వసుత్ వచి రిసొ ‘గార్’
మెనుక నెంజె. గనిజాక ‘గార్’మెనకోదెకితయ్గే,జోకయ్
జా గారు జయెదె. 15జాకయ్, తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్
కతిసి అనెన్కొల్చి ఆతమ్తెజోవయింక అలల్ర్ కెరెదెమెన తుమ్
జానజానయ్ కయ్ లె, తుమ్ పేమయ్ ఇండుక ముల తసెత్.
తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్ కయ్ లె పబు మొర రచిచ్ంచుప
కెరొల్ అనెన్కొల్చి ఆతమ్తె జోక పాడ్ కెరెదె జలె,జా కంక పోన.

16జాకయ్, ‘చెంగిల్’ మెన కేన్ అలవాట్ చి రిసొ తుమ్
జానుస్ జలెకి, వేర మానుస్ల్ చి మొకెమ్ జా కామ్ చి రిసొ
పబుచి నావ్ 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. 18ఈంజేఁవ్ 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 అనెన్ మానుస్ల్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్ కెరిస్ చి
రిసొ కిచొచ్ కిచొచ్ కామ్ క జెయెదె గే, జయియ్ముకిక్మ్ఉచరె
తమ. 20 ఎకిక్ కతిసి నే కతిస్ చి రిసొ మానుస్చి పెటిట్
దేముడు కెరి కామ్ తుమ్పాడ్ 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. 21తుమ్ ముకక్ల్ కతిసి జవుస్, కేన్
రగుమ్ పితిసి జవుస్, కిచొచ్ కామ్ కెరిసి జవుస్, తుమ్ చొ

బావొజతొ కేన్ నంపజలసచి ఆతమ్తెజోవయింకపాడ్ కెరెదె
జలె,జాకామ్తుమ్ములిలె చెంగిలి.

22జలె, ‘ఇసి దసిస్ కెరెల్ చెంగిల్’మెనతుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్
నముకుమ్అసుస్స్ గే,తుమ్ చిపెటిట్ దేముడుకయ్ఒపప్న.
‘ఆఁవ్ కయ్ లె తపుప్ నెంజె’మెన కకక్ దయిరిమ్తయెదెచి
‘ఆఁవ్ కయ్ లె కచిఆతమ్తెజోవయింకపాడ్ కెరెనాయ్’మెన
జోజానెల్,జోమానుస్క చెంగిలి. 23గని ‘కయ్ లెతపుప్’మెన
కో ఉచరయ్ కయ్ లె, పబుచి సిచచ్ ఆనన్ తయ్. కిచొచ్క
మెలె,జో కయ్ లిసిజోచి 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

1అమ్ఆతమ్క డిటుట్ మ్ తిలస జలె, డిటుట్ మ్ నెంజిలసచి
జాడు వయిలి రితి జోవయించ అనామ్నల్ ఓరుస్ప జా
అమ్ చి ఇసుట్ మ్ గడియ ములిలె చెంగిలి. 2 అనెన్
మానుస్ల్ క ‘ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జా చెంగిల్ జతు’ మెన,
జోవయించి ఇసుట్ మ్ తిలిస్ క మరియాద్ దెకుమ. 3 కిచొచ్క
మెలె, కీసుత్ ఎకిక్ జోచిసొంతయ్ఇసుట్ 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 తుమ్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ దసిస్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్
జితి రితి, నిదానుమ్ దెతొ దయిరిమ్ దేముడు తుమ్ క సెకి
దెవుసు, 6చి తుమ్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ ఎకిక్ అవాడ్ రితిజా,
అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చొ అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి
గవురుమ్ దెకయ్ తె తసెత్.

7జాకయ్, కీసుత్ తుమ్ కయ్బెదవనిల్ సరద్ తెన్,దేముడుచి
గవురుమ్ దెకయ్ తి రిసొ తూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
బెదవన. 8 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, కీసుత్ †యూదుల్ క సేవ కెరొసొ రితొ జలొ. కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి సతిత్మ్ దెకవుక. కీసి మెలె, జోవయించ
పూరుగ్ ల్ క దేముడు దిల పమానల్ నెరవెరుస్ప కెరి రిసొ.
9అనెన్ కిచొచ్చి రిసొమెలె,యూదుల్ నెంజిలసక కి జో దెతి
రచచ్న జో దొరుక్ కెరెల్,జోవయించి దయ కనాక్రుమ్ చి రిసొ
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జేఁవ్ కి దేముడుక గవురుమ్ దెతు మెనయ్. దేముడుచి
కొడొతెదావీదుపూరుగ్ మ్ చొ;
‡“జేఁవ్ కి,యూదుల్ నెంజిలస తెన్ కి సరద్ జా,
గాయగాయతుచి నావ్ గవురుమ్ కెరుమ్ దే”
మెన రెగడ్ అసెస్. 10పడొత్ దేముడుచి కొడొతె,
§“జోవయించ సొంతమానుస్ల్ 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”
మెనరెగడ్ 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 ఆతమ్పూరి డిటుట్ మ్ దయిరిమ్జా గెచెచ్దె.
యూదుల్ నెంజిలసతె పవులు పబుచి కామ్ కెరిల్సి

14 ఆఁవ్, బావుడుల్ , తుమ్ చి రిసొ కిచొచ్ దయిరిమ్ తెన్
అసిస్ మెలె, 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 నాయ్ మెన. దేముడు అంక దిలి
అదికారుమ్ వరుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ జా రెగుడుక జయెదె.
16జో దిలి అదికారుమ్ వరుమ్మెలె, యేసుకీసుత్ చి రిసొచి
జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ సూనవ, జో దేముడుచి సేవ
కెరొ పూజరి మెలి రితొ 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. 18మెలె,
యూదుల్ నెంజిలస జోవయించి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్

ఇండితి రితి కీసుత్ యిఅంచిఅతిత్ జరుగ్ కెరిల్స్ చిరిసొయిఆఁవ్
సంగితసి. జో పబు కీసి ఈంజ కామ్ అంచి అతిత్ జరుగ్
కెరల్న్ మెలె, ఆఁవ్ బోదన కెరిల్స్ తె, ఆఁవ్ ఇండిలి బుదిద్తె,
19 జో అంచి అతిత్ కెరల్ జోచి గురుచ వెలొల్ కమొతె, జో
దిలి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకికయ్ జరుగ్ కెరల్న్.
దసిస్,జోచిసెకికయ్,యెరూసలేమ్పటున్మ్తెంతొతుమ్ క
సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొచి ఇలూల్ రికు పదేసిమ్ చి ఎదిలి దూరిక
కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ జా ఎతిక్తె ఆఁవ్ సూనవ అసిస్.
20 దసిస్, అంచి ఆస కిచొచ్ మెలె, వేర మానుస్ పునాది కెరిల్
ఉపిప్రి బందుక నెస, కీసుత్ క మానుస్ల్ నంపజా తిలిస్ తె
నాయ్, గని వేరతెయ్,మానుస్ల్ జోక నేనిల్స్ తెయ్సుబుమ్
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
22జలె,సుబుమ్కబుర్నేసూనల్ టానుల్ తె గెచచ్సూనవుక

అంచి కామ్ తిలి రిసొ, అపెప్క తుమ్ తె జెంక అంక వాటు
తయెనాయ్. 23గని అపెప్,ఈంజేఁవ్పాంతుమ్ లుతె అంక
అనెన్ కామ్నాయ్మెన, ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ తెంతొతుమ్ తెజెంక
అంచి ఆసచి రిసొ, 24 సెప్యిను దేసిమి ఆఁవ్ గెతి పొదిక,
వటెట్ తుమ్ తె గోత్ జా తుమ్ క దెకుక ఉచరసి. సరద్ తెన్
గడియ తుమ్ చి తెన్ తా పుండిలయ్ మెలె, తుమి అంక
బార్ 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.
27ఈంజేఁవ్ ఇసుట్ మ్ జల, గని అనెన్ జేఁవ్ యెరూసలేమ్ చ
నంపజలస్ తె రునుమ్ జలి రితి జా అసిత్. మెలె,
యూదుల్ కయ్ దేముడు దిల ఆతమ్వరల్ తె ఈంజేఁవ్
యూదుల్ నెంజిలసకవాటఅయ్ లి రిసొ రునుమ్ జలి రితి
జాఅసిత్,చిజేఁవ్యూదుల్ క కిచొచ్ జవుస్ఈంజలోకుమ్ తె
కామ్ క జెతికయ్తోడు ఈంజేఁవ్యూదుల్ నెంజిలస దిలె,
చెంగిలి.

28 జాకయ్, ఈంజేఁవ్ ఉకిక్లి తోడు నా దెతి కామ్
కుటట్య్ లయ్మెలె,సెప్యిన్ తెగెతివటెట్ తుమ్ తెజెయిందె,
29చితుమ్ తెపాఁవఅయ్ లె, కీసుత్ దెతి ఆతమ్సెకి అంచి పెటిట్
బెర తాజా సెకి తెనిన్ జెయిందెమెనజాని.

రోమియుల్ పవులుచి రిసొపారద్న కెరుక
‡ 15:9 15:9 సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 22:50, కీరనలు 18:49. § 15:10 15:10 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:43. * 15:11 15:11
కీరనలు 117:1. † 15:12 15:12యెసయా 11:10. ‡ 15:21 15:21యెసయా 52:15.
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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 గెతియూదయపదేసిమ్ చయేసుచి రిసొ
అనామ్నుమ్ తిలసతె ఆఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రిసొ, పడొత్ ఒతత్చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ నంపజలసచి రిసొచి అంచి సేవ
జోవయింక చెంగిల్ సేడుస్ మెనయ్ తుమ్ పారద్న కెర.
32 దసిస్ జెయిమ్ జలి మెలె, సరద్సంతోసుమ్ తెన్ ఆఁవ్
తుమ్ తె జెంక జయెదె, చి తుమ్ చి తెన్ తా సరద్ తెన్
పుండుక జయెదె. 33 సేంతుమ్ దెతొ దేముడు సొంత
తుమ్ చి తెన్ తవుస్! ఆమేన్.

16
సరద్ తెన్ సంగుమ్ తె బెదవనుక

1 కీసుత్ చి తెడిఅమ్ క అపప్ జలి పీబే, కెంకేయపటున్మ్ చి
సంగుమ్ తె వెలొల్ తేర్ బోద జా పబుచి సేవ కెరయ్. జాక
‘సతిత్మ్ చి’మెనఆఁవ్సాచి జతసి. 2తుమ్ తెజాఅయ్ లె,
పబుచయ్ జల మానుస్ల్ క దెకితి మరియాద తెన్ జాక
బెదవన, చి కిచొచ్ కామ్ తె జేఁవ్ 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. 4అంక ‘మొరున్ నాయ్’ మెన
జా సుటుట్ జెఁవివ్ పమాదుమ్ జల. ఎకిక్ ఆఁవ్ మెననాయ్,
గని యూదుల్ నెంజిల బావుడుల్ చ సంగుమ్ లు ఎతిక్ జేఁవ్
దొగులచి కామ్ చి రిసొ అంచి తెన్ జోవయించి సరద్ కి
సంగితసుమ్. 5జోచి గెరి సబ కెరి సంగుమ్ చ ఎతిక్జిన్ క
అంచి పేమ సంగ. పేమ తిలొ ఎ నెటుక అంచి పేమ
సంగ. ఒండి ఆసియా పదేసిమ్ తె జొయియ్ తొలితొ పబుక
నంపజామారుస్ప జలొ. 6తుమ్ చితె నిదానుమ్ కామ్ కెరిల్
మరియక కి సంగ, 7పడొత్ 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.

8 పడొత్ , పబుచి తెడి ఆఁవ్ పేమ తిలొ అంపీల్యతునక
అంచిపేమసంగ. 9పడొత్ కీసుత్ చికామ్ తెఅమ్ చితెన్బెదిలొ
ఊరాబ్నుక, 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 సంగ. 13 పడొత్ పబుచి తెడి ఒగగ్ర్
బుదిద్ సుదొ జలొ రూపుక చి అంక అయయ్ మెలి రితి జలి
జోచి అయయ్స్ క అంచి ముదుద్ చి జొఒర సంగ. 14 పడొత్
అసుంకితుక, పెల్గోసుక, హెరేమ్కుక, పతొబక, హెరామ్కుక చి
జోవయింతెన్ తిల బావుడుల్ ఎతిక్క అంచి పేమ జొఒర
సంగ. 15 పడొత్ పిలొలొగుక, యూలియాక, నేరియక,
జోవయించి బేనిక, ఒలుంపాకుక, చి జోవయింతెన్ తిల
బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ క అంచి పేమ సంగ.

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

17జలె,బావుడుల్ ,తుమ్ క కిచొచ్ బతిమాలప్జాసంగితసి
మెలె, తుమ్ క సికడిల్ బోదన నాయ్, గని వేరచి సికడ జటుల్
కెర అనామ్నల్ కెరస కొనస్గె చిన కెర, జోవయింక తుమ్
సూన నాయ్. దూరి కెర. 18 దస మానుస్ల్ అమ్ చొ పబు
జలొ కీసుత్ క నాయ్, గనిజోవయించసొంత ఆసల్ కయ్సేవ
కెరతి, అనెన్, తేలిక లటట్బమానుస్ల్ క పులవ, ఒగగ్ర్ తెలివి
నెంజిలమానుస్ల్ కమోసిమ్ కెరతి. 19పబుచి 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
జలదుమెలె,తుమ్ చచటొట్ సయ్ తాన్ క సుఁదబీడవజీన్ తి
రితి, సేంతుమ్ దెతొ దేముడు జీనఎదె. అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి దయ తుమ్ చి తెన్ తవుస్!

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

22పవులు సంగితిఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొత్ తెరియుమెలొ
ఆఁవ్ పబుచి తెడి అంచి పేమ సంగ తెదయ్ తసి.

23ఆఁవ్ ఈంజ ఉతుమ్ సంగ రెగడ్య్ తొ పవులుక టాన్
దిలొ, ఒండి సంగుమ్ క టాన్ దెతొ గాయియు తుమ్ క
జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తయ్. దసిస్ కి ఈంజ
పటున్మ్ చ కమొచి డబుబ్ల్ దెకితొ ఎరసుత్ ను, చి అమ్ చొ
బావొ జలొ కవ్రును జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తయ్.

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

25 జలె, ‘సూనవు’ మెన అంక దిలి సుబుమ్ కబుర్
వాటుయేసుకీసుత్ చి రిసొబోదన కెరి వాటు తుమ్ క డిటుట్ మ్
కెరొ దేముడుక జొఒర! జా సుబుమ్ కబుర్ తె బెదితి గుటుట్
జో అపెప్ బార్ కెర అసెస్. మదెనె, అగెగ్ తెంతొ లుంకడ

* 16:24 16:24ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ తొలితొచపుసత్కుమ్ సగుమ్ తె 24నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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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
సూనయ్ జతిస్ తె ఒండి లోకుమ్ తె ఎతిక్ దేసిమ్ చక
జానుస్స్ మెన కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెతొ దేముడుచి ఆడ,
ఒండిలోకుమ్ తెమానుస్ల్ నంపజాజోచి కోడ్ రితి ఇండుత్
మెనయ్. 27జలె,యేసుకీసుత్ చిఅతిత్ జరుగ్ జలికామ్ చిరిసొ
ఎతిక్ గాయ్నుమ్ తిలొ ఎకిక్లొ దేముడుక కెఁయఁక తెఁయఁక
జొఒర!
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కొరిందియుల్ క రెగిడిల్ మొదొల్ చి
ఉతుమ్

బారిక్ జలొ పవులు కొరింద్ పటున్మ్ చి
సంగుమ్ చక రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 యేసుకీసుత్ చి తెడి సుదిద్ జా దేముడ్ చయ్ మానుస్ల్

జలకొరింది పటున్మ్ చిసంగుమ్సుదల్ కపావులు అమ్ చొ
బావుడు జలొ సొసెత్నేసు తెన్ రెగిడిల్ ఉతుమ్. 2 కీసుత్
జలొ యేసుచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొ జోచొ
బారికి అఁవ్ జంక మెనయ్ దేముడు జోచి ఇసుట్ మ్ క అంక
నిసాన అసెస్. అమ్ చొ పబు జోచొ పబు జలొయేసుకీసుత్ తె
‘తుచితెయ్ రచచ్న అసెస్. తుయి పబు’ మెన జోచి
నావ్ దెరన్ తస ఎతిక్జిన్ తెన్ తుమ్ క కి ‘అంచి సుదిద్ జా
అంచయ్మానుస్ల్జతు’మెనయ్,దేముడు బుకారఅసెస్.
3 జలె, అమ్ క తుమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

4తుమ్ చిరిసొఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుకరోజుక
పారద్న కెరఅంచిసరద్ జోకసూనయ్ తసి. కిచొచ్చిరిసొమెలె,
యేసుకీసుత్ క తుమ్ నంపజాఅపెప్ జోచి తెడి తిలి రిసొజోచి
దయక దేముడు తుమ్ క దిలి రచచ్నచి రిసొయి. 5మెలె,
జా రచచ్న దిలి తెంతొ కీసుత్ చి తెడి గాయ్నుమ్ ఎతిక్, జా
గాయ్నుమ్ బోదన కెరి సెకి ఎతిక్, తుమ్ క కలుగు జలి రిసొ
పూరి ఎతిక్తె సొమాస్రుమ్ జా అసుస్స్. 6 దసిస్, కీసుత్ చి
రిసొ అమ్ సంగిలిసాచి తుమ్ చి పెటిట్ రుజుజ్ జా అసెస్.

7జాకయ్,అమ్ చొపబుజలొయేసుకీసుత్ జోచిగవురుమ్
తెన్ అనెన్ ఉత జెతిస్ క తుమ్ రకితె ఎద, అవ్ సురుమ్
జలి కిచొచ్ ఆతమ్సెకి కి తుమ్ క పిటెట్ నాయ్. 8ఆకర్ దీసల్ క
లోకుమ్ చక పబు జలొ కీసుత్ వెలిల్ పరిచచ్, వెలిల్ తీరుప్ కెరె
ఎదక, తుమ్ పొరపాట్ నే జతి రితి జొయియ్ తుమ్ క జా
సెకి దెతె తయెదె. 9 పుతుత్ స్ జలొ అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ తెన్తుమ్బెదితిరిసొతుమ్ క బుకారొల్ దేముడు
నిదానుమ్ చొ, జో సంగిల్ రితి కెరెదె, జో సంగిలిసి జరుగ్
కెరెదె.
గోసల్పోనమెనపావులు గోల కెరిల్సి

10 ఓ బావుడుల్ , అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్
తెన్ కిచొచ్ మెన అఁవ్ తుమ్ క బతిమాలప్ జా సంగితసి
మెలె, తుమ్ జటిట్ నే జతె, ఎకిక్ మెనుస్ జా, ఎకిక్ కటుట్ జా,
తుమ్ ఎకిక్ బుదిద్ ఎకిక్ మెనుస్ జా చెంగిల్ జా. 11బావుడుల్ ,

కిచొచ్క ఇసి మెంతసి మెలె, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ జటిట్ జా
అసిత్ మెన కోల్యెచ గెర్ చ సుదల్ అంక సంగ అసిత్. 12మెలె,
“అఁవ్ పావుల్ చొ సుదొ” జవుస్, “అఁవ్ అపొలోల్ చొ సుదొ”
జవుస్, “అఁవ్ కేపాచొ సుదొ” జవుస్, నెంజిలె “అఁవ్
కీసుత్ చొ సుదొ”జవుస్మెనతుమ్ఎతిక్జిన్తేడల్ఉచరన
సంగన్ తసు మెన ఆఁవ్జాని. 13 కీసుత్ చి ఆఁగ్ సిందవాటల్
కెర అసుస్స్ గే? తుమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ అఁవ్
పావులు సిలువతెమొరల్య్ గే? అఁవ్ పావులుచి నావ్ తెన్
బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు గే? 14నాయ్. కిసుప్క చి గాయియుక
పిటట్వ అఁవ్ కకక్ బాపిత్సుమ్ నే దిలి రిసొ అంక చెంగిలి.
15 కకక్ కకక్ బాపిత్సుమ్ దెతయ్ జలె, ‘పావుల్ చి నావ్ తెన్
బాపిత్సుమ్ సంగిలమ్’ మెన ఏక్ వేల తుమ్ తె సగుమ్ జిన్
సంగిత. 16 సెత్పనుచి గేర్ చక బాపిత్సుమ్ దిలయ్, గని
అనెన్ కకక్ బాపిత్సుమ్ దిలయ్ గే నాయ్ గే పఁవస్ అసిస్.
నాయ్, కిచొచ్గె. 17 కీసుత్ అంక తెదయ్ లిసి బాపిత్సుమ్ దెతి
రిసొ నాయ్, గని సుబుమ్ కబుర్ సూనవ అఁవ్ బోదన కెరి
రిసొయి. పడొత్ , ఒగగ్ర్ తెలివ్చ కొడొచిఉపిప్రి కొడొ బెదయ్ తి
రితి అఁవ్ బోదన కెరి రితి తెదయె నాయ్. దసిస్ బోదన
కెరయ్ జలె, కీసుత్ సిలువతె మొర మానుస్ల్ క పాపుమ్
తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిల్స్ ముకిక్మ్ జలిస్ క లుంకడిల్ రితి
జతి. రచిచ్ంచుప కెరి సెకి జోమొర అరిప్తుమ్ జలిస్ తెయి
అసెస్.

కీసుత్ దేముడుచి సెకి గాయ్నుమ్
18మొర పాపుమ్ తె గెతస, జలె, పబు సిలువతె మొర

అరిప్తుమ్ జలిస్ చి కోడు సూనెల్, నాసెనుమ్ జతసక కి వెరి
గని ఆమ్ రచిచ్ంచుప జతసక, జలె, దేముడుచి సెకి మెన
జానుమ్. 19 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కొడొతె,
*“పండితుల్ చి గాయ్నుమ్ క పాడ్ కెరిందె,
తెలివిమానుస్ల్ చి తెలివి పిటట్యిందె”
మెన రెగడ్వ అసెస్.

20 ఒగగ్ర్ బుదిద్ తిల సుదొ కేతె? మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కేతె? ఈంజ ఉగుమ్ తె తెలివి తెన్
కొడొ బెదవ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తస కేతె? ఈంజ లోకుమ్ చి
గాయ్నుమ్ క ‘గాయ్నుమ్ నెంజె’ మెన, దేముడు దెకవ అసెస్.
21 కీసిమెలె, కెదిద్ గాయ్నుమ్ కలుగు జలెకి,ఈంజలోకుమ్ చ
మానుస్ల్ దేముడుక నేనల్. ‘మానుస్చి సొంత గాయ్నుమ్
జోవయించి సొంత సెకిక జేఁవ్ నెతిరెల్కయ్ చెంగిలి’ మెన,
జోచి పెటిట్చి గాయ్నుమ్ క దేముడు జానయ్దసిస్ జరుగ్ కెరల్న్.
జాకయ్,అమ్బోదన కెరి సుబుమ్ కబుర్ ‘గాయ్నుమ్నెంజె’
మెన జోవయించి సొంత సెకి మానుస్ల్ ఉచరెల్ కి, జా
సుబుమ్ కబుర్ తెయి మానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక జో
దేముడు సరద్ జలొ. గని సుబుమ్ కబుర్ నంప కెరిస్ క

* 1:19 1:19యెసయా 29:14.
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‘తెలివి నాయ్’ మెన మానుస్ల్ సంగితతి. 22 మెలె,
‘జోచి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ దెకయ్ లెకయ్
నంపజమ్ దె, నెంజిలె నాయ్’ మెన యూదుల్ సంగిల.
‘కొడొ తెలివి తెన్ బెదయ్ లెకయ్జాబోదనక విలువ దెకుక
జయెదె’ మెన గీకుల్ సంగిల. 23 గని “కీసుత్ సిలువతె
మొరఅరిప్తుమ్జలిస్ తెయిమానుస్చి రచచ్న”మెనఅమ్
బోదన కెరసుమ్. ఇసి బోదనక అడుడ్ మెన యూదుల్
సంగితతి, ‘తెలివి నాయ్’ మెన యూదుల్ నెంజిలస
సంగితతి. 24 గని దేముడు నిసాన బుకారల్సక, జేఁవ్
యూదుల్ జలెకి, †గీకుల్ జలెకి, జో దేముడుచి సెకి కి
గాయ్నుమ్ కి కీసుత్ తెయ్ అసెస్. కీసుత్ దేముడుచి సెకి,జొయియ్
జోచి గాయ్నుమ్. 25 దేముడు కెరిస్ క ‘బుదిద్చి నెంజె’ మెన
మానుస్ల్ ఉచరెల్ కి, జా కేన్ మానుస్చి గాయ్నుమ్ చి కంట
వెలిల్. జోదేముడుచి అవుక్ కేన్మానుస్చి సెకిచి కంట ఒగగ్ర్
సెకిచి.

26 బావుడుల్ , పబు తుమ్ కయ్ నిసాన బుకారొల్ . జలె,
తుమ్ తె తొకిక్జిన్ క ఈంజ లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ ఒగగ్ర్
కలుగ్ ప జా అసెస్. తుమ్ తె తొకిక్జిని వెలెల్ల మానుస్ల్ జా
అసుస్స్. తుమ్ తె తొకిక్జిని వెలెల్ల కుటట్ంబల్ తె జెరిమ్లదు.
27 గని దేముడు, ఈంజ లోకుమ్ తె తెలివి నెంజిలసకయ్
నిసానల్న్. కిచొచ్క మెలె, తెలివి తిలసక కి లాజ్ కెరుక
మెన. సెకి తిలసక కిలాజ్ కెరుకమెనఈంజలోకుమ్ తెసెకి
నెంజిలసక దేముడు నిసానల్న్. 28 పడొత్ ఈంజ లోకుమ్ తె
విలువ జలిస్ క ‘కిచొచ్ నెంజె’ మెన రుజుజ్ తంక ఈంజ
లోకుమ్ తె విలువ నెంజిలసక, నిసాక్రుమ్ జలసక, కిచొచ్
నెంజిలసక జో దేముడు నిసానల్న్. 29 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి మొకెమ్ కేన్ మానుస్ గవురుమ్ ఉచరనుక బెదె
నాయ్ మెన రుజుజ్ దెకవుక. 30యేసుకీసుత్ చి తెడి తుమ్ క
జియడొల్ దేముడు జొయియ్, అమ్ చి గాయ్నుమ్, అమ్ చి
పునిన్మ్, అమ్ చి సుదిద్ , అమ్ చి రచచ్న కీసుత్ తెయ్ మెన
దేముడుఅబొబ్సిజోకయ్అమ్ చిరిసొటీఁవొ కెలన్. 31జాక
దేముడుచి కొడొతె,
‡“మానుస్ల్ గవురుమ్ సంగుక ఇసుట్ మ్ జలె,
కచి రిసొ సంగుత్ మెలె, పబుచి రిసొయి”
మెన రెగడ్వ అసెస్.

2
1 ఓ బావుడుల్ , ఆఁవ్ తుమ్ తె తెదొడి జా కెర దేముడుచి

చి సాచి సూనయ్ లి పొది ఒగగ్ర్ తెలివి గాయ్నుమ్ కొడొ
బెదవయ్బోదనకెరినాయ్. 2ఆఁవ్, ‘యేసుకీసుత్ చి రిసొయి
మెలె, సిలువతెమొర జరుగ్ కెరిల్ యేసుకీసుత్ చి రిసొ నెంజిలె,
అనెన్ కిచొచ్ కి తుమ్ చి మదెనె అనెన్ కిచొచ్ నేని మెన వేరచి
బెదవుక నెంజె’మెనయ్దసిస్ కెరల్య్.

3 పడొత్ తుమ్ చితె తిలి పొది, ‘సొంత సెకిక కిచొచ్ కెరుక
నెతిరి’ మెన బయిమ్ తెన్ బలే అదుద్ ర్ తెన్ తిలయ్.
4 తుమ్ చి నముకుమ్ మానుస్ల్ చి గాయ్నుమ్ తెన్ నే జతె,
గని దేముడుచి సెకి తెన్ ఆదారుమ్ కెరన తంక మెన,
5ఆఁవ్ లటట్బెల్ కి చి సాచి సూనయ్ లె కి, తెలివి గాయ్నుమ్ చ
తియాన కొడొ నే బెదయ్ తె, సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి దేముడుచి
సెకి దెకయ్ తి రిసొయి మెన సంగితసి మెనయ్ ఇసి జరుగ్
జంక మెన జోచి సెలవ్.

ఆతమ్తె వడిడ్లసక పబుచి గాయ్నుమ్ సికడిల్సి
6 ఆతమ్తె వడిడ్లసక గాయ్నుమ్ తెన్ సికడత్సుమ్, జా

గాయ్నుమ్ కేడయ్ గెతి చి జా ఈంజ ఉగుమ్ చి గాయ్నుమ్
నెంజె, ఈంజ ఉగుమ్ తె ఏలుప కెరసచి గాయ్నుమ్ నెంజె.
7ఆమ్సికడిత్ గాయ్నుమ్ దేముడుచి గుటుట్ తెన్ తిలి లుంకడిల్
గాయ్నుమ్; ఈంజ గాయ్నుమ్ గుటుట్ తెన్ లుంకడ తయె
నాయ్. ఉగల్ ఎతిక్చి కంట అగెగ్యి దేముడు అమ్ చి రిసొ
‘పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె బెదుతు’ మెన ఉచర జరుగ్ కెరిల్
గాయ్నుమ్.

8ఈంజ ఉగుమ్ చ అదికారుల్ కోయి ఈంజ గాయ్నుమ్ క
అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్; జా అరుద్ మ్ జోక జతి జలె గొపప్
ఉజిడ్ చొ రుపుమ్ చొ గవురుమ్ తిలొ పబుక సిలువ గల
మారితనాయ్. 9 గని దేముడుచి కొడొతె,
“ఇనెన్చి రిసొ దేముడు తెయార్ కెర అసెస్”
జోక పేమ కెరసక కిచొచ్ దెంక మెన తెయార్ కెరిల్సి
*“జా కేన్ అంకితె డీసె నాయ్,
కేన్ కంగొడ్ తె సుని జయెనాయ్,
కేన్మానుస్ జోచి పెటిట్ ఉచరుక నెతిరిల్సి”
మెన రెగడ్వ అసెస్. 10 అమ్ క జలె దేముడు ఎతిక్ జోచి
ఆతమ్ తెదవ రుజుజ్ దెకవ అసెస్; జా ఆతమ్ ఒండిక, దేముడు
గుటుట్ ల్ చి రుజుజ్ ల్ కి జోచి ఆతమ్ రుజుజ్ దెకయెదె. 11 ఏక్
మానుస్చి ఉదెద్సుమ్ జోచితె తిలి మానుస్చి సొంత ఆతమ్క
పిటట్వ, జో మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి కో జాన్ తి గే? దసిస్,
దేముడుచి ఉదెద్సుమ్ లు దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క
ముల,జోచిఉదెద్సుమ్ అనెన్ కోయి నేన్ తి.

12 దేముడు అమ్ క దిల ఆతమ్ కీసిచి గే అమ్ అరుద్ మ్
కెరనుక. అమ్ఈంజ లోకుమ్ చి ఆతమ్ నెంజె, గని దేముడు
తెంతొ చి జతి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి అమ్ పాయ అసుస్మ్.
13 మానుస్చి గాయ్నుమ్ సికడత్ కొడొ తెన్ నాయ్, ఆతమ్
సమమ్ందుమ్ జలి కారిమ్ చి కామ్ ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలి
కారిమ్ చికామ్సరి కెరన,ఆతమ్ సికడిత్ కొడొ తెన్ఈంజ సుదిద్
తిలి ఆతమ్ అమ్ క సికడిత్సి, అమ్ సికడత్సుమ్.

† 1:24 1:24 ఇనెన్ ‘గీకుల్’మెలె,యూదుల్ నెంజిలసమొతుత్ మ్ క సంగితయ్. ‡ 1:31 1:31యిరీమ్యా 9:24. * 2:9 2:9యెసయా 64:4.
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14లోకుమ్ చొసమమ్ందుమ్జలమానుస్ దేముడుచిసుదిద్
తిలి ఆతమ్చ కబురుల్ నెసె, దసచ జోక వెరిలెక అసెస్, జో
అరుద్ మ్ కెరనుక నెతె. దసచక ఆతమ్తె జెరుమ్న్ తిలెకయి
అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె గని జోవయింక జా ఆతమ్ నాయ్
చి నెతిరి. 15ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలొసొమానుస్ల్ క ఒండి
అరుద్ మ్ కెరనెదె, గని జోక కేన్మానుస్ తీరుప్ కెరుక నెతిరి.
16 †“పబుచి పెటిట్ తిలిసి జాన జోక సికడుక తెరిలస కో?

అమ్ క జలె కీసుత్ చి మెనుస్ అసెస్.”

3
ఆతమ్క వడిడ్లస నెంజుస్

1 బావుడుల్ , తుమ్ చి తెన్ ‘ఆతమ్క వడిడ్ల మానుస్ల్
తెన్ కొడొ జలి రితి ఆఁవ్ కొడొ జంక నెతిరల్యి. ఈంజ
లోకుమ్ చ ఆఁగ్ చ సమమ్ందుమ్ చ మానుస్ల్ మెనయ్,
కీసుత్ తె బాలబోదలీ’ మెన, తుమ్ చి తెన్ కొడొ జంక తిలి.
2అగెగ్ తుమ్ క సతుత్ నాయ్చి రిసొ రితి దూదు పియడల్య్,
చిపోసిలయ్ గని చింబొ కవడ తుమ్ క పోసినాయ్. తుమ్
అపెప్క కి ఆఁగ్ చి సమమ్ందుమ్ చ రిత జా అసుస్స్ చి రిసొ
అపెప్క కి తుమ్ వడితస్ నాయ్. 3 తుమ్ చితె కుసిదుమ్,
గోసల్ తిలె, తుమ్ ఆఁగ్ చి సమమ్ందుమ్ చమానుస్ల్ చి రితి
ఇండితస నెంజుస్ గే? 4 ఎకిక్లొ ఆఁవ్ పావుల్ చొ సుదొ,
అనెన్కొల్ ఆఁవ్ అపొలోల్ చొ సుదొ, మెన సంగిలె పొది తుమ్
లోకుమ్ చ సమమ్ందుమ్ జలమానుస్ల్ నెంజుస్ గే?

5 అపొలోల్ కొనొస్? పవులు కొనొస్? సేవ కెరసయ్
గెద. ఎకెక్కల్క పబు దిలిసి తెన్ జేఁవ్ చి తెంతొయ్ తుమ్
నంపజలదు 6 ఆఁవ్ రోవిలయ్, అపొలోల్ పాని సువిలన్,
జిఁయడ వడడ్య్ లొసొ దేముడీ. 7 జాకయ్, జియడ
వడడ్య్ లొ దేముడుతెయి గని, రోవిలొసొతె జలెకి, పాని
సుఁవిలొసొతె జలెకి కిచొచ్ కి నాయ్. 8 రోవిలొసొక పాని
సూఁవిలొసొక ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్. ఎతిక్ జీన జేఁవ్ కెరిల్ కామ్ చి
కసుట్ మ్ కయ్ జీతుమ్ నఙనుల. 9అమ్ దేముడు తెన్ బెద
కామ్ కెరసుమ్; తుమ్దేముడుచి పంటొపికయ్ లిబుఁయి,
దేముడుచి గేరు జా అసుస్స్.
పబుచి ఆతమ్గేర్ చిటాలి

10 దేముడుచి దయక జో అంక దిలి ఇదిలి సెకిక, గేర్
బందుక చెంగిల్ జానొల్ బందితొసొచొ రితొజా, ఆఁవ్ పునాది
తెయార్ కెరల్య్, చి జేఁవ్ చి ఉపిప్రి అనెన్కొల్ గేర్ బందితయ్.
జా పునాదిచి ఉపిప్రి తుమ్ ఎతిక్జిన్ తుమ్ చి వాట కీసి
బందితె గే జాగర తా. 11 ఎకిక్ పునాదిచి ఉపిప్రి జా
గేర్ బందిలెకయ్ జా గేర్ తయెదె; మెలె, యేసుకీసుత్ జలి
పునాదిచి ఉపిప్రి బందిలెకయ్. వేర పునాది తెయార్ కెరుక
కో నెతిరి. 12 జలె, జా పునాదితె కో బఙార్ తెన్, కో వెండి

తెన్,కోవజమానికయ్ల్తెన్,కోదారుతెన్,కోపెయయ్డితెన్,
కోపీరితెన్గేర్బందిలె, 13జేఁవ్ఎకెక్కల్ బందిలిస్ క ‘తయెదె
గే నాయ్ గే’ ఆకర్ కయ్ డీసెదె. పబు సంగిలి వెలిల్ దీసికయ్
డీసెదె. కీసి మెలె, ఆగిచి పరిచచ్తె డీసెదె. ఎకెక్కల్చ కమొ
కీసచగె ఆగితె పరిచచ్ జలి రితి జా డీసెదె. 14జో పునాది
కెలొసొతెబందిలి కేన్మానుస్చి కామ్జాపరిచచ్తె జీనెల్,జో
మానుస్క బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. 15జో పునాదితె
బందిలొ కేన్ మానుస్చి కామ్ డడడ్ గెచెచ్దె గే, జోక నసుట్ మ్
తయెదె, గని జొయియ్ రచిచ్ంచుప జయెదె. గని ఆగి తెంతొ
కీసి గే ఉరిల్ జలి రితి జాజో రచిచ్ంచుప జయెదె.
నంపజలస పబుచి దేముడుచి గుడి జవుల

16దేముడుచి గుడితుమ్జసెత్ మెననేనుస్ గే? జోచిఆతమ్
తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్ మెన నేనుస్ గే? 17 జలె, దేముడుచి
గుడి కో పాడ్ కెరెదె గే, జోక, జో దేముడుయి పాడ్ కెరెదె.
కిచొచ్కమెలె, దేముడుచి గుడిజోకయ్సుదిద్ తంక అసెస్. జా
దేముడుచి గుడి తుమిజాఅసుస్స్.

18 తుమ్ క తుమ్ మోసిమ్ కెర నాయ్. ‘ఈంజ
ఉగుమ్ చి గాయ్నుమ్ క ఆఁవ్ తెలివి’ మెన కో ఉచరనెదె గే,
పరలోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ జో దొరుక్ కెరంతి రితి ఈంజయ్
ఉగుమ్ చి గాయ్నుమ్ క గవురుమ్ కెరుక ముల నేనొల్ రితొ
జవుస్. 19 కిచొచ్క మెలె, ఈంజయ్ లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్
దేముడుచిమొకెమ్గాయ్నుమ్నెంజె. జోరెగడ్య్ లి కేన్కోడుతె
ఈంజ సతిత్మ్ డీసత్య్మెలె,
*“తెలివి తిల జోవయించమోసిమ్ లుతెయి
దేముడు జేఁవ్ తెలివిమానుస్ల్ క దెర
జేఁవ్ ఉచరిల్సి పిటట్య్ తయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 20జోచి అనెన్క్ దసిస్ కోడు కిచొచ్ మెలె,
†“ఈంజ లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ క నంపజలసచి పెటిట్

ఉచరసక
కామ్ క నే జయెమెన పబు జానె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

21 జాకయ్, కేన్ మానుస్క ‘జొయియ్ వెలొల్ ’ మెలి రితి
మానుస్క గవురుమ్ కెర నాయ్. ఎతిక్ తుమ్ చి జా అసెస్.
22 పవులు కి, అపొలోల్ కి, కేపా కి, అమ్ సికడత్స తుమ్
ఎతిక్జిన్ క దొరుక్ జా అసుస్మ్. ఈంజ లోకుమ్ కి, జీవు కి,
మొరున్ కి,ఈంజఉగుమ్ కి,జెతిఉగుమ్ కి, ఎతిక్ తుమ్ చి
జా అసెస్. 23 పడొత్ , తుమ్ కీసుత్ చి తెడి అసుస్స్, తుమ్ క
జొయియ్ ఏలుప కెరయ్; చి కీసుత్ దేముడు అబొబ్స్ చి తెడి
అసెస్.

4
అపొలోల్ క చి పవులుక కీసి దెకుక
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1తుమ్ అమ్ క కీసి దెకుక మెలె,యేసుకీసుత్ చ సేవ కెరస
ఆము. తుమ్ ‘పాడ్జంకనాయ్’మెనదేముడుచ గుటుట్ ల్
రకితస ఆమ్. అమ్ దసిస్ జలిస్ క తుమ్ మరియాద దెకుక
తుమ్ చి పూచి, 2 అనెన్, కేన్ జవుస్ ఎజొమానిచి ఆసిత్క
రకితొసొ, జలె, నిదానుమ్ తెన్ నముకుమ్ జతొసొ తంక
జోచి పూచి. జాక, ఆమ్ దసిస్ నిదానుమ్ తెన్ నముకుమ్
జతస జంక అమ్ చిపూచి. 3 గని తుమ్ జవుస్, మానుస్చి
కేన్ తీరుప్ కెరి గేర్ జవుస్, అంక పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరెల్,
అంక బాద నాయ్. ఆఁవ్ కి సొంత తీరుప్ కెరనీ నాయ్.
4 దేముడుచిమొకెమ్ పూచి తెన్ జోచి కామ్ ఆఁవ్ కెర అసిస్.
జాకామ్కెరిల్స్ తెఆఁవ్ కిచొచ్పొరపాట్ కెరిల్సి ఆఁవ్ నేని. గని
అంక ‘తపుప్ జో నెంజె’మెన ఎకిక్ అంచిసొంత కోడు రుజుజ్
దెకఎ నాయ్. జో పబుయి అంక తీరుప్ కెరొసొ. 5జాకయ్,
జా సమయుమ్ నే జతె అగెగ్, మెలె, పబు అనెన్ నే జెతె
అగెగ్, తుమ్ అంక తీరుప్ కెర నాయ్. మానుస్ల్ క దసిస్
తీరుప్ కెరిసి తుమ్ ముల. అందర్ తె లుంకిల్ రితి తిలిసి
ఎతిక్, మానుస్చి పెటిట్చ ఉదెద్సుమ్ లు ఎతిక్ జొయియ్ జోచి
ఉజిడ్ తె పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరెదె. తెదొడ్ కయ్ దేముడు
సొంత ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్ చ కెరల్ కమొ తీరుప్ల్ సంగెదె.

6 అంచి రిసొచి అపొలోల్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఇస టాలివొ
కిచొచ్క సంగ అసిస్ మెలె, తుమ్ చి రిసొ, బావుడుల్ , తుమ్ క
‘సికుక్త్’ మెనయ్, దేముడు రెగడ్య్ లిస్ చి కంట కిచొచ్
వేరచి అమ్ దొగుల కిచొచ్ బెదవుమ్ నాయ్, దసిస్ తుమ్ కి
వేరచిజాబోదనతెబెదవనాయ్. ఆఁవ్అపొలోల్ ,జలె,అమ్
దొగుల సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి బెదవుమ్నాయ్, చి
అమ్ తె కకక్ ‘వెలొల్ ’ మెన తుమ్ సంగుక నాయ్. ‘ఆఁవ్
వెలొల్ ’ మెన జవుస్ ఆఁవ్ సంగి నాయ్, జో సంగె నాయ్.
దసిస్ తుమ్ చితె కో కిచొచ్ వేరచి నే బెదయ్ లె, తుమ్ చితె
కి ‘ఆఁవ్ వెలొల్ , జో దాక్’ మెన తేడల్ దెకన బులుక బెదె
నాయ్. 7 జలె, తుమ్ క దెకిలె, కకక్ ‘వెలొల్ ’ కకక్ ‘దాకు’
మెనుక జతయ్ గే? దేముడు దిలి కంట తుమ్ క కిచొచ్
అసెస్ గే? దేముడు తెంతొ ప యిలిసి జలె, జా జొయియ్ నే
దిలి రితి కిచొచ్క తుమ్ గవురుమ్ సంగితసు! 8 ‘ఎతిక్తె
సొమాస్రుమ్ జా అసుస్మ్’ మెన తుమ్ ఉచరంతసు.
అమ్ క పడొత్ ముల తుమ్ రానల్ జా అసుస్స్, జలె! తుమ్
నిజుమి ఏలుప కెరదు జలె, ఆమ్ కి తుమ్ చి తెన్ ఏలుప
కెరుక జతి! సరద్ జతమ్!

పావులీంసి నిసాక్రుమ్ జలిస్
9 అమ్ కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త బారికుల్ క

మానుస్ల్ ఎతిక్చి కంట అమి నిసాక్రుమ్ డీసత్సుమ్,
*మొరి సిచచ్ కలుగు జల మూరుక్డుల్ రిత డీసత్సుమ్, మెన

దేముడు సెలవ్ దిలి రితి అంక డీసత్య్. అనెన్ మానుస్ల్
జోవయింక దెక ఆఁసత్తి గే, అమ్ యేసుచ బారికుల్ క కి
లోకుమ్ ఎతిక్చ, జేఁవ్ దూతల్ జలెకి మానుస్ల్ జలెకి,
ఆఁసిల్ రితి జతతి. 10 ‘కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
ముకిక్మ్’ మెనయ్, ఆమ్ నేనల్ మానుస్ల్ రిత డీసత్సుమ్.
తూమ్ మాతుమ్, కీసుత్ చి తెడి బుదిద్ సుదల్ జా అసుస్స్,
కిచొచ్ గే! తుమ్ క ‘దసిస్ ఉచరంతతి’ మెలి రితి డీసత్య్,
ఆమ్, జలె, సెకి నెంజిల్ రితి డీసత్సుమ్. అమ్ కయ్ సెకి
అసెస్ మెన తుమ్ క తుమి ఉచరసు. నిజుమి, మానుస్ల్
తుమ్ కయ్ గవురుమ్ దెకితతి, అమ్ కయ్ నిసాక్రుమ్
దెకితతి. 11అపెప్ ఎద ఆమ్ చువెవ్ తనెన్ అసుస్మ్. అమ్ క
సరిపుచుప జత పాలల్ నాయ్, మానుస్ల్ అమ్ క పెటిట్
తతి, అమ్ క గెరల్ నాయ్. 12 సొంత అతొత్ తెన్ కామ్
కెర జితసుమ్. మానుస్ల్ అమ్ క దూసుప కెరెల్, చెంగిల్
తతుత్ మెన అమ్పారద్న కెరసుమ్. జేఁవ్ అమ్ క అలల్ర్ కెరెల్,
ఓరుస్ప జతసుమ్. 13 అమ్ చి నావ్ జేఁవ్ కడెల్, సేంతుమ్
కెరసుమ్. మానుస్చి మొకెమ్ ఒండి లోకుమ్ చి తొకుక్ ఉసొట్
జా అసుస్మ్.

14ఇసిమెన ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్క రెగిడత్సి మెలె, తుమ్ క
లాజ్ కెరి రిసొనాయ్, గని తుమ్అంచబోదల్ రిత జత, చి
తుమ్ క ‘బుదిద్ తిలి’మెనయ్ఇసి రెగిడ్తసి. 15 కిచొచ్క మెలె,
కీసుత్ చి తెడి తుమ్ క సికడత్స ఒగగ్ర్ జిన్ తిలె కి, జోవయించి
తెడి ఒగగ్ర్ జిన్ క ‘అబొబ్’మెనుక నెతురుస్. సుబుమ్ కబుర్
అఁవివ్ తొలితొ సూనయ్ లి రిసొ, కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి
అఁవివ్తుమ్ కఅబొబ్దిజాఅసిస్. 16జాకయ్, ‘అంకయ్దెక
సికఅంచి రితిఇండ’మెనతుమ్ క ఆఁవ్ బతిమాలప్జతిసి.
17జాకయ్ పేమ తిలొ నిదానుమ్ తిలొ పబుచి తెడి అంక
పూతుత్ జలొ తిమోతిక తుమ్ తె ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. కిచొచ్క
మెలె, ఆఁవ్ కీసుత్ చి తెడి కీసి ఇండితసి గే, సంగుమ్ లు
ఎతిక్తె కిచొచ్ బోదన కెరసి గే, తుమ్ క జో ఉచార కెరయ్ తి
రిసొ, తుమ్ క ‘ఉచార కెర బుదిద్ తతుత్ ’మెనయ్.

18 ఆఁవ్ ‘అమ్ తె అనెన్ జెయె నాయ్’ మెన తుమ్ చితె
సగుమ్ జిన్ ఉచార పుల అసుస్స్. 19 గని పబు సెలవ్
దిలె, తుమ్ తె బే బేగి జెయిందె, చి జేఁవ్పులిలమానుస్ల్ చ
కొడొచి రిసొ రుజుజ్ ల్ సూనుక నెసి, గని జోవయించి సెకిచ
రుజుజ్ ల్ పరిచచ్ కెరిందె. 20 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి
రాజిమ్మానుస్చి పెటిట్ తిలిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్ జయెదె మెలె,
మానుస్చకొడొనాయ్, గనిపబుచిఆతమ్సెకిమానుస్ ఇండితి
బుదిద్తెయి డీసెదె, జయియ్ రుజుజ్ జయెదె. 21జలె, తుమ్ చి
ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ ఆఁవ్ అయ్ లె, సిచచ్ కెరి డండొ దెరనిల్ రితి
జెంక గే, పేమముదుద్ తెన్ జెంక గే? పేమముదుద్ తెన్ ఆఁవ్

* 4:9 4:9మొరిసిచచ్ కలుగు జలమానుస్ల్జోవయించిజాసిచచ్తెవటెట్ గెతెతిలెపొది కీసిఅనెన్మానుస్ల్జోవయింకదెకఆఁసత్తి గే,అమ్యేసుచబారికుల్ క
కి లోకుమ్ ఎతిక్చ, జేఁవ్ దూతల్ జలెకిమానుస్ల్ జలెకి, ఆఁసిల్ రితి జతతి.
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అయ్ లె సరద్ జసెత్, జలె, తుమ్ బుదిద్ ఇండ.

5
లంజె జలొ ఎకిక్లొచి రిసొ పవులు తీరుప్ సంగిలిసి

1 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక, అనెన్కొల్చి ఉపిరి జలె, ‘లంజె
వంసుమ్ చొ జా జితయ్’ మెన సంగితతి. అనెన్, జొయియ్
జితి రగుమ్, జలె, పబుక నేనల్ మానుస్ల్ కి తెదిద్ పాపుమ్
తెన్ జితినాయ్! కీసి లంజెజాఅసెస్మెలె,అబొబ్స్ చి తేరిస్
తెన్లంజెజితయ్! 2జలెకి,తుమ్లాజుజసునాయ్,పుల
అసుస్స్! కీసి! జాపాపుమ్ చిరిసొతుమ్విసారుమ్జతదు
జలె, జతి! జా పాపుమ్ కెరొసొక తుమ్ దూరి కెర తుమ్ చి
తెన్ అనెన్ బెదవన నాయ్.

3 ఆఁగుక, జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ నెంజిలె కి, ఆతమ్క
తుమ్ చి తెన్ అసిస్. తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ పూరి తిలి రితి
అసిస్. 4 జలె, దసిస్ పాపుమ్ కెరొల్ జో మానుస్చి రిసొ ఆఁవ్
అపెప్ కి తీరుప్ ఉచర అసిస్. తుమ్ సంగుమ్ తె బెదిలె
పొది, ఆతమ్క ఆఁవ్ కి తుమ్ చి తెన్ బెదిల్ రితి జయిందె,
చియేసుకీసుత్ చి సెకి తుమ్ చి తెన్తా, 5జోమానుస్చి ఆఁగ్
పాడ్జతి రితిజోక సయ్ తాన్ చిఅతిత్ తుమ్సొరప్ కెరదాస;
సిచచ్ జో జలె, పబు జలొయేసు లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా
ఆకర్ దీసిక జోమానుస్చి ఆతమ్యి రచిచ్ంచుప జతయి.

అనెన్ బుదుద్ ల్ చి రిసొ తీరుప్ సంగిలిసి
6 దసిస్ పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ‘అమ్ చి సెకిక అమ్

ఇండితసుమ్’ మెన తుమ్ పులిలిసి చెంగిల్ నాయ్.
పోడియొ కెరి పాకుమ్ తె పులయ్ తి పీట్ ఇదిలిదిల్ తిలె కి,
ఒండి పాకుమ్ పులెదె మెన నేనుస్ గే? 7 అగెగ్చి పాపుమ్
కెరిల్ బుదిద్చి తుమ్ గెచచ్వన గెల; తుమ్ సుదిద్ జతి రిసొ,
*పాపుమ్ గెచచ్య్ లి గురుచి పసాక్ పండుగు మెండపిలల్
రిత, కీసుత్ అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలి
తెంతొ తుమ్ క ‘సుదిద్ జల’ మెన దెకితయ్. 8 జాకయ్,
జా పండుగు కెరిల్ రితి జా, జో అమ్ క సుదిద్ కెరిల్స్ చి రుజుజ్
డీసిత్ రితి ఇండుమ. అమ్ చి ఆతమ్క పాడ్ కెరి అగెగ్చి బుదిద్ ,
మెలె మూరుక్మ్ బుదిద్ , పాపుమ్ బుదిద్ , అమ్ క గార్ కెరెదె,
చి జా పోన. జా పులయ్ తి పీట్ నెంజిలి పాకుమ్ తె బెదితి
నిదానుమ్ సతిత్మ్జా సుదిద్ జమ.

9 ‘లంజెచ మానుస్ల్ తెన్ బెద నాయ్’ మెన అగెగ్చి
ఉతుమ్ తె తుమ్ క రెగిడల్య్. 10 మాములుమ్ పబుక
నేనల్ ఈంజ లోకుమ్ చ లంజె జలస, ఆసల్ జలస, చోరుల్ ,
బొమమ్ల్ క జొకరసచి రిసొ సంగి నాయ్. దస మానుస్ల్
తెన్ ఎదగ్రె నే బెదుక జలె,ఈంజ లోకుమ్ కపూరిములయ్
తయెదె. 11 కిచొచ్ అరుద్ మ్ తెన్ దసిస్ రెగిడల్య్ మెలె,

కో జలెకు ‘నంపజలస’ మెననొల్సొ లంజె జతొసొ, ఆసల్
జతొసొ, బొమమ్ల్ క జొకరొసొ జలె, మానుస్క దూసెనల్
కెరొసొ జలె, మతిత్లొసొ జలె, చోరు జలె, దసొచొక తుమ్
బెదవన నాయ్. జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కి కెర నాయ్.
12 జలె, నంపజలస్ నెంజిలసక తీరుప్ కెరుక అంచి కామ్
నెంజె. గని పబుచి సంగుమ్ తె బెదిలసకయ్ తీరుప్
కెరుక, మాతుమ్, సంగుమ్ చ తుమ్ నంపజలసచి పూచి.
13సంగుమ్ తె నే బెదిలసక తీరుప్ కెరొసొ దేముడు, గని
†“తుమ్ చి తెన్ బెదిలొ కొనొస్ జలెకు పాపుమ్ కెరొల్సొ జలె,
తుమ్ తె తెంతొ ఉదడ గెల”
మెన పబు జోచయ్ జల మానుస్ల్ చి రిసొ పూరుగ్ మ్
రెగడ్య్ లి తీరుప్కోడు అసెస్.

6
నంపజలస తీరుప్ కెరి గేర్ చ తగు కెరుక పోన

1 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జటిట్ జా తిలె,
నంపజలసచి ముకెమ్ నే గెతె, కిచొచ్క పబుక నంప
నెంజిలసతె జోవయించి తీరుప్ కెరి గేర్ తె తగు కెరసు? జా
తపుప్. 2 నంపజలస ఒండి లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరుల మెన
నేనుస్ గే? ఒండి లోకుమ్ చక తుమ్ తీరుప్ కెరుక అసెస్ జలె,
ఇస ఇదుదల్ తగుల్ తుమ్ సంగుమ్ తె సూనుక నెతురుస్ గే?
3 దూతల్ క కి అమ్ తీరుప్ కెరుక అసెస్ మెన కి నేనుస్ గే?
దసిస్ కెరుమ్ దే జలె, ఈంజయ్ లోకుమ్ చ తగుల్ సూనుక
అమ్ క అనెన్య్ అదికారుమ్ అసెస్.

4 జలె, తుమ్ క ఈంజ లోకుమ్ తె తగుల్ తిలె, కిచొచ్క
పబుచి సంగుమ్ క కామ్ క జెత మానుస్ల్ చి మొకెమ్ నే
సూనయ్ తె వేర మానుస్ల్ చ తగుల్ తె కుటట్య్ తసు?
5 తుమ్ క లాజ్ నాయ్ గే? పబుక నంపజల తుమ్
బావుడుల్ తె కో బుదిద్ మానుస్ తయె నాయ్ గే, చి జోచి
మొకెమ్ సూనయ్ లె జో తగు కుటట్వుక నెంజె గే? 6 జలె,
తుమ్ నంపజలస బావొక బావొ తగుల్ కెరసు, చి పబుక
నంపనెంజిలసక వెసడత్సు! 7 అనెన్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ తగు కెరెల్, నంపనెంజిల మానుస్ల్
దెకిలె తుమ్ క ఆఁసుల. తుమ్ నంపజలసచి నావ్ దెకెదె.
దసతగుల్జతికంటమానుస్ల్తుమ్ క కెరతపుప్ల్ఓరుస్ప
జంక చెంగిలి, మోసిమ్ జంక చెంగిలి. 8 తుమ్ చ సొంత
బావుడుల్ క కి తుమ్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొపాపుమ్ కెరమోసిమ్
కెరసు.
సుదిద్ నెంజిలస దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక నెంజె

9 సుదిద్ నెంజిల మానుస్ల్ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక
నెంజె మెన నేనుస్ గే? తుమ్ మోసిమ్ జా నాయ్. పెండిల్
నే జతస, జలస లంజెకమొ కెరస, బొమమ్ల్ క జొకరస

* 5:7 5:7 పసాక్ పండుగు దీసియేసు అమ్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలన్. † 5:13 5:13 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 17:7, 19:19, 22:21,
24 చి 24:7.
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జలెకు, మునుస్బోదల్ తెన్ మునుస్బోదల్, తేర్ బోదల్
తెన్ తేర్ బోదల్ లంజె జతస జలెకు, 10 చోరుల్ జలెకు,
డబుబ్ల్ క ఒగగ్ర్ ఆస జతస జలెకు, మతావ్లల్ జలెకు,
మానుస్ల్ క దూసుప కెరస జలెకు, మానుస్ల్ క బియఁడ
లాబుమ్ కెరంతస జలెకు, దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక
నెతిరి. 11 తుమ్ అగెగ్యి దస మానుస్ల్ జా తిలదు, గని
పబు జలొయేసుకీసుత్ చినావ్తెన్,చిదేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్తెతుమ్దోయిజా,పబుచయ్జా,పాపుమ్నేకెరతిలి
రితి సుదిద్ జలదు, చి తుమ్ క ‘పునిన్మ్ జల’ మానుస్ల్ జా
అసుస్స్.

12జలె, “అంక ఇసుట్ మ్ జలిసి కేన్ కి కెరుక అంక అకుక్
అసెస్, గని సగుమ్ కమొ కెరెల్ చెంగిల్ నాయ్. అంక ఇసుట్ మ్
జలిసి కేన్ కి కెరుక అంక అకుక్ అసెస్, గని కిచొచ్ అలవాట్ క
గొతిమానుస్ రితొ అఁవ్ జా తయిందె.

13 “అనిన్మ్ మానుస్చి పేట్ కయ్, పేట్ అనిన్మ్ కయ్”
మెన సంగితసుమ్, చి ఆకర్ క దొనిన్ కి పబుయి గెచచ్వ
గెలెదె. గని, మానుస్చి ఆఁగ్ లంజె జతి రిసొ నెంజె గని
పబుచి రిసొయి, దసిస్ పబు ఆఁగ్ చి రిసొయి. 14 అనెన్,
యేసుపబుక దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడొల్ , చి జోచి సెకి
అమ్ క కి జియడెదె. 15 కీసుత్ చి ఆఁగ్ క తుమ్ చ ఆఁగ్ వాటల్
జవులమెనతుమ్నేనుస్ గే? జేఁవ్దసిస్జలె, కీసుత్ చవాటల్
కడ గెల కెర సానిక బెదవుక బెదెదె గే? నెంజె! 16సాని తెన్
కో బెదెదె గే, జా తెన్ ఎకిక్ ఆఁగ్ జతయ్ మెన నేనుస్ గే?
కిచొచ్క మెలె,
*“జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ ఆఁగ్ జా తవుల”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్యిలయ్ అసెస్. 17 గని, పబు
తెన్ కో బెద అసిత్ గే, జో తెన్ ఎకిక్ ఆతమ్యి జా తవుల.
18 జాకయ్, లంజెకమొ దూరి కెరన. దసితె ఎదగ్రె బెద
నాయ్. మానుస్ల్ కెరి అనెన్ ఎతిక్ పాపుమ్, జలె, జోచి
ఆఁగ్ క దూరి అసెస్,జోచిఆఁగ్ క బయిలెఅసెస్, గని కో లంజె
జయెదె గే,జోచిసొంత ఆఁగుక పాపుమ్ కెర పాడ్ కెరయ్.

19తుమ్ చి ఆఁగ్, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి దేముడు దిలి జోచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్క గుడి జా అసెస్ మెన తుమ్ నేనుస్ గే?
తుమ్ క తుమి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఏలుప కెరనుక తుమ్ క
అదికారుమ్నాయ్. 20దేముడు ఒగగ్ర్ కరీద్ క తుమ్ క †గెన
అసెస్. జాక, తుమ్ చి ఆఁగ్ తెన్ జోక గవురుమ్ కెరి రితి
తుమ్ సుదిద్ తెన్ ఇండ.

7
పెండిల్ జతిస్ చి నే జతిస్

1జలె, తుమ్ రెగడ్ పుసిలిస్ క జబాబుల్ రెగిడిందె. పెండిల్
నే జా తిలొ మునుస్బోద, జలె, తేర్ బోదక నే చడెల్ చెంగిలి.

2గనిజోమానుస్ పెండిల్ నే జా తిలె, సయ్ తాన్ఉచరిసి రితి
లంజెకమొనేకెరవుకమెన,ఎతిక్మునుస్బోదకసొంతతెరిన్
తిలె, ఎతిక్ తేర్ బోదక సొంతమునుస్సి తిలె చెంగిలి.

3 మునుస్సి తేరిస్క జోచి పూచి తిలిసి దెంక, తేరిస్
మునుస్స్ క జేఁవ్ చిపూచితిలిసి దెంక. 4 కిచొచ్కమెలె,జాచి
సొంత ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఏలుప కెరుక తేరిస్క
అదికారుమ్ నాయ్; మునుస్సి ఏలుప కెరయ్. దసిస్, జోచి
సొంతఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్అయ్ లిరితిఏలుప కెరుకమునుస్స్ క
అదికారుమ్నాయ్; తేరిస్ ఏలుప కెరయ్.

5 తుమ్ తె కేన్ జవుస్ దొగుతెర ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఉచర
పారద్న నిదానుమ్ కెరి రిసొయి గడియకయ్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ దూర్ జా తంక జయెదె, నెంజిలె పోన. గని పారద్న
కెరిజాకామ్కెరకేడయ్ లదుమెలె,అనెన్మాములుమ్బెద,
నెంజిలె తుమ్ *ఆఁగ్ క ఆసక ముదొద్ కెర నెతిరెల్, సయ్ తాన్
తుమ్ క పాపుమ్ కెరవుక ఉచరెదె. 6 పారద్నల్ చి రిసొ
గడియ అంక తంక జయెదె మెన కిచొచ్క సంగితసి మెలె,
ఆడ నెంజె, గని దసిస్ కెరుక చెంగిల్ జయెదె. 7అనెన్, తుమ్
ఎతిక్జిన్ అంచి రితి పెండిల్ నెంతె తతత్దు జలె, ‘చెంగిలి’
మెన్ తయ్, గని ఎతిక్ మానుస్క దేముడు దిలి వరుమ్
జోకయ్ తయెదె; ఎకిక్లొక ఏక్ వరుమ్, అనెన్కొల్ క అనెన్క్
వరుమ్దా అసెస్.

8 పెండిల్ నే జలసక చి రండెల్ మానుస్ల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, ‘అంచి రితి జేఁవ్ దసేస్ తిలె జోవయింక
చెంగిలి’. 9 గని, జేఁవ్ ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్, పెండిల్ జతు.
కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ ఆఁగ్ ఆసక వడిడ్తి కంట పెండిల్ జంక
చెంగిలి.

10 పెండిల్ జలసక కిచొచ్ ఆడ దెతసి మెలె; ఆఁవ్ నాయ్,
గని పబుచి ఆడ ఈంజ; తేరిస్ మునుస్స్ క ములుక నెంజె.
11గని ఏక్ వేలముల దిలె, దసేస్ తవుస్, నెంజిలెమునుస్స్
తెన్ అనెన్ బెదుస్. పడొత్ మునుస్సి తేరిస్క ములవుక పోని.

12 తుమ్ తె అనెన్ సగుమ్ జిన్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె;
పబు సంగిలిసి నెంజె, గని అఁవివ్ సంగితసి. పబుక
నంపజలొ కేన్ బావొచి తేరిస్ పబుక నంపనెంజిలిసి జయెదె
గే,జా ‘జోతెన్జియిందె’మెన్ తయ్జలె,జోజాకములుక
నెంజె. 13 దసిస్, కేన్ నంపజలి తేర్ బోదచొ మునుస్సి
నంపనెంజిలొసొజలె, ‘జాతెన్జియిందె’మెనజోసంగిలె,
జాకిజోకములుక నెంజె. 14కిచొచ్కమెలె,నంపజలితేరిస్చి
సుదిద్చి రిసొ, నంపనెంజిలొ మునుస్సి కి సుదిద్ జయెదె, చి
నంపజలొ మునుస్స్ చి సుదిద్చి రిసొ నంపనెంజిలి తేరిస్ కి
సుదిద్ జయెదె. నెంజిలె, తుమ్ చితె దసిస్ జల కుటుంబల్ చ
బోదల్ సుదిద్ జత నాయ్. గని అపెప్ సుదిద్ జా అసిత్.

* 6:16 6:16 ఆదికాండుమ్ 2:24. † 6:20 6:20మెలె, జోవయించి లొఁయి సువ జోవయించి పాపుమ్పుంచ సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ జోవయింక
నెతొవన అసెస్. * 7:5 7:5 ఆఁగ్ క ఆసక ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్
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15 గని జేఁవ్ దొగుతెరతె నంపనెంజిలొమునుస్సి జలెకు
నంపనెంజిలి తేరిస్ జలెకు ములుక కోర్ ప జతయ్ జలె,
ములుసు. దసిస్ జా తిలె, నంపతిలొసొ జవుస్ నంపతిలిసి
జవుస్ మునుస్స్ తెన్ గే తెరిస్ తెన్ గే తంక పూచి నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, ‘సేంతుమ్ తెన్ జితు’ మెనయ్ పబు అమ్ క
బుకారా అసెస్. 16 నంపనెంజిలొ మునుస్సి తుచి తెన్
తతొత్ జలె, మునుస్ది పబుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతి రితి
తుయి జోక సికడుక తెరితది గే నెతిరది గే నేనిస్. దసిస్,
నంపనెంజిలి తేరిస్, మునుస్బోద తుచి తెన్ తతిత్ జలె, జా
నంపజా రచిచ్ంచుప జతి రితి సికడుక తెరితది గే నెతిరది
గే, నెసి. జాకయ్తుమ్ సిచచ్ కెరన నాయ్.

పబు బుకారిల్ పొది కీసి తిలె, దసేస్ తంక
17పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్చి రిసొ కిచొచ్ ఆడ కెర అసిస్

మెలె, కేన్ మానుస్క పబు కిచొచ్ వరుమ్ దా అసెస్ గే, జో
మానుస్ జయియ్ వరుమ్ రితి జింక. కీసి జింక మెన దేముడు
జోక బుకారా అసెస్ గే, దసిస్ జింక. 18 పబు బుకారిల్ పొది
కో యూదుల్ చి గురుచి సునన్తి కెరన తిల గే, జా గురుచ
మచచ్ల్గెచచ్వుకపోన. పబుబుకారిల్పొదికోజాగురు కెరన
తతి నాయ్ గే, కెరనుక ఉచరు నాయ్. 19 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచకొడొరితిఇండుకయ్ముకిక్మ్. 20పబుబుకారిల్
పొది కీసి తిల గే, ఎతిక్మానుస్ దసిస్ తంక. 21పబు బుకారిల్
పొది గొతిమానుస్ల్జాతిలదు గే,బాదనాయ్. విడద్ల్ జంక
వాటు తిలె, విడద్ల్ జా. కీసి తిలె కి, బాదనాయ్. 22 కిచొచ్క
మెలె, గొతిమానుస్ తిలి పొది పబు బుకారొల్సొ జలె, పబుచి
తెడి †విడద్ల్ జలొసొ జతయ్. దసిస్ కి, విడద్ల్ తిలి పొది
కకక్ పబు బుకారాఅసెస్ గే,జోకీసుత్ చొ గొతిమానుస్ జతయ్.
23 కీసుత్ చి లొఁయి తెన్ దేముడు ‡తుమ్ క గెన అసెస్. జాక,
మానుస్చి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ ఇండుక నాయ్. 24జాకయ్,
బావుడుల్ , పబు బుకారిల్ పొది కీసి ఎతిక్ మానుస్ తిలదు గే,
దేముడుచి తెడి దసేస్ తతుత్ .

పెండిల్ నే జలసచి జలసచి రిసొ సంగిలిసి
25 పెండిల్ నే జలసచి రిసొ, జలె, పబు అంక కిచొచ్ ఆడ

దెయె నాయ్, గని పబు అంక నంప అసెస్, జోవయించి
దయఅంచి ఉపిప్రి అసెస్చి రిసొ నిదానుమ్అసిస్, చి ఆఁవ్
ఉచరిసిఆఁవ్ సంగిందె. 26 కిచొచ్ ఆఁవ్ఉచరసిమెలె,అపెప్
జెత అలల్ర్ చి రిసొ దసేస్ తంక చెంగిలి. 27 కేన్ మునుస్బోద
తెరిన్ ఆన తిలె, విడద్ల్ జంక ఉచరుస్ నాయ్. తెరిన్ నే ఆన
తిలె, పెండిల్ జంక ఆస జవుస్నాయ్. 28గని ఏక్ వేల పెండిల్
కెరనెల్ పాపుమ్నెంజె. దసిస్ తేర్ బోద కి పెండిల్ కెరనెల్ పాపుమ్
నెంజె. గని పెండిల్ జలసకఈంజలోకుమ్ చబాదల్తయెదె.
దసబాదల్ తుమ్ సేడుక అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్.

29 బావుడుల్ , కిచొచ్క ఇసి మెన ఆఁవ్ సంగితసి మెలె,
అపెప్ తెంతొ ఆకర్ దీసి ఎద తొకిక్ సమయుమ్ అసెస్.
జాకయ్,తెరిన్ఆనల్సఅపెప్తెంతొతెరిన్ నేఆన్ లిరితిపబుచి
కామ్ కయ్ నిదానుమ్ జితు. 30 ‘కిచొచ్ జలెకి, పబుచి కామ్
ముకిక్మ్’ మెనయ్, ఏడత్స నే ఏడిత్సి రితి జితు, సరద్ తెన్
తిలస సరద్ నెంజిల్ రితి జితు. ఆసిత్ గెనల్స కీసి జింక మెలె,
కిచొచ్ నెంజిలి రితి జతు. 31అనెన్,ఈంజలోకుమ్ తె తిలిసి
వాడిక కెరస కీసి జింక మెలె, దసిస్చిక దెరున్ నే సేడిత్ రితి
జితు. అపెప్ సంగిలిసి ఎతిక్ కిచొచ్కమెలె,ఈంజలోకుమ్ చి
రితి తిలిసి ఎతిక్పూరిపాడ్జా గెతిసి.

32 ‘తుమ్ చి మెనుస్తె ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తతుత్
నాయ్’ మెనయ్ తుమ్ చి రిసొ అంచి ఆస. పెండిల్ నే
జలొ మునుస్బోద, జలె, పబుచ కమొచి రిసొ మెనుస్
దెతయ్, పబుచ ఆసల్ కెరుక ఆస జతయ్. 33పెండిల్ జలొ
మునుస్బోద ఈంజయ్ లోకుమ్ చ కమొచి రిసొచి తేరిస్చ
ఆసల్ జరుగ్ కెరుక అలల్ర్ జతయ్. 34 చి జోవయింక దొనిన్
మెనుస్ల్ తతత్య్. దసిస్,పెండిల్ నే జలితేర్ బోదగే,ఉబెడి గే
జలె, పబుచ కమొచి రిసొమెనుస్ దెతయ్,ఆఁగుక కి ఆతమ్క
కి సుదిద్ తంక, పబుక ఎకిక్ నిదానుమ్ తంక ఆస జతయ్.
గని పెండిల్ జలి తేర్ బోద, జలె, ఈంజ లోకుమ్ చ కమొచి
రిసొ కి, మునుస్స్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరుక కి అలల్ర్ జతయ్.
35 ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క కిచొచ్క ఆఁవ్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ సంగితసి. తుమ్ క జాడు
వయడిత్ రిసొ నాయ్, గని బుదిద్వాటు దెకయ్ తి రిసొయి.
తుమ్ క ‘పబుక ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ జతు’ మెన అంచి
ఆస.

36జోక దెంక సంగ తిలి నాడిక ఎకిక్లొ నే ఆనెల్, ఆసక
ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్, రకనుక నెతిరెల్, పెండిల్ జతి జోచి
ఇసుట్ మ్ కెరనుస్. పెండిల్ జంక పాపుమ్ నెంజె. 37 గని,
కకక్ మెనుస్ డిటుట్ మ్ తిలె, జో ఓరుస్ప జంక తెర జోచి
ఆస రకనుక తెరెల్, జా దుయిస్ క మింతుస్ జా, నే ఆనుక
దయిరిమ్ తిలె, దసేస్ తాఁ గెలె, చెంగిలి. 38జాక, జో సంగ
తిలి దుయిస్ క కో పెండిల్ జలె చెంగిలి, గని కో పెండిల్ జయె
నాయ్ గే,జోక ఒగగ్ర్ చెంగిలి.

39మునుస్సి జీవు తిలె ఎద, తేరిస్ జోకయ్ తంక. గని
మునుస్సి మొర గెలె, జా ఇసుట్ మ్ జలొసొక పెండిల్ జంక
జయెదె; గని పబుచి సెలవ్ రితి జలెకయ్. 40 జా దసేస్
తాఁ గెలె,జాకయ్చెంగిలి,మెనఆఁవ్ ఉచరసి. దేముడుచి
సుదిద్ తిలిఆతమ్ కి దసిస్మెనఅంచిపెటిట్ సికడత్య్మెనఆఁవ్
ఉచరసి.

8
† 7:22 7:22 సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ విడద్ల్ జలొసొ. ‡ 7:23 7:23 నెంజిలె, ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ తుమ్ క నెతొవన అసెస్’.
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బొమమ్ల్ క దిలిసి కతిస్ చి రిసొచి కోడు
1 జలె, బొమమ్ల్ క దిలి అనిన్మ్ చి రిసొ ఉచరుమ.

తుమ్ తుమ్ చి ఉతుమ్ తె రెగిడిల్ రితి ‘అమ్ ఎతిక్జిన్ క
గాయ్నుమ్ అసెస్’ మెన జానుమ్. గని ‘గాయ్నుమ్ మానుస్క
పులయ్ తయ్’ మెన కి జానుమ్. పేమయ్, మాతుమ్,
మానుస్క డిటుట్ మ్ కెరయ్. 2 “అంక గాయ్నుమ్ అసెస్” మెన
కో ఉచరంతయ్ గే, జోజానుక ముకిక్మ్ తిలిసి జో అపెప్క
నేనె. 3 గని, దేముడుక కో పేమ కెరయ్ గే, జో దేముడు
జోకయ్జానె.

4 జాకయ్, బొమమ్ల్ క అనిన్మ్ దిలిస్ చి రిసొ ఉచరెల్,
ఈంజ లోకుమ్ చ ‘బొమమ్ల్ క కిచొచ్ జీవు నాయ్’ మెన
జానుమ్, అనెన్, ‘జీవ్ తిలొ దేముడు ఎకిక్లొయి అసెస్.
అనెన్ కోయి నాయ్’ మెన కి జానుమ్. 5 మెలె, అనెన్క్
లోకుమ్ తె కి బూలోకుమ్ తె కి ఒగగ్ర్ వేర వేర వసుత్ వల్ క
‘దేముడుల్ జతతి’ మెన మానుస్ల్ సంగితతి. నిజుమి
మానుస్ల్ క కిచొచ్ కిచొచ్ ‘దేముడుల్ ’ ‘పబులు’ ఒగగ్ర్ జతతి.
6మానుస్ల్ దసిస్ సంగిలే కి, అమ్ క ఎకిక్లొయి దేముడు.
కొనొస్ మెలె, ఎతిక్కయ్ అబొబ్ జలొ దేముడు. జో ఎతిక్
జెరమ్యిలొసొ, చి జోచి రిసొయిఅమ్ ఎతిక్జిన్ జితసుమ్.
పడొత్ అమ్ క ఎకిక్లొ పబు. కొనొస్ మెలె, యేసుకీసుత్ . *జోచి
అతిత్ ఎతిక్ జెరుమ్న్ జలి, జొయియ్ అంక జెరమ్య్ లన్ చి రిసొ
అమ్ జితసుమ్.

7జలెకి, ‘బొమమ్ల్ క సెకి నాయ్’మెనసగుమ్ జిన్ అపెప్క
నేన్ తి;జాగాయ్నుమ్ జేఁవ్ క నాయ్. సగుమ్ జిన్అగెగ్ తెంతొ
బొమమ్ల్ క జొకరుక అలవాట్ జా తిల, చి ‘బొమమ్ల్ క దిలిసి
అమ్ నంపజలస కయ్ లె అమ్ క పాడ్ కెరెదె’ మెన బితతి,
చి జోవయించి మెనుస్తె బమమ్ జవుల. కయ్ లె, ‘గార్
జలమ్, పొరపాట్ జలమ్’ మెన ‘మెనుస్క పాడ్ జలమ్’
మెన నిసాక్రుమ్ దెకనుల.

8అమ్ కతిసి, జలె, దేముడుక పాసి ఆనె నాయ్, దూరి
కెరె నాయ్. నే కయ్ లె నసుట్ మ్ నాయ్ కయ్ లె లాబుమ్
నాయ్. 9 గని, కిచొచ్చి రిసొ తుమ్ జాగర తంక మెలె,
‘కంక జయెదె’ మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కెరెల్, ఏక్
వేల †మెనుస్ డిటుట్ మ్ నెంజిలొ అనెన్కొల్ నంపజలస తుక
దెక, జో కి పడొత్ కయ్ లె, ‘తపుప్ కెరల్య్’ మెన ఉచరన
ఉసుస్ర్ జయెదె, చి జోచి మెనుస్తె జో పొరపాట్ కెరిల్ రితి
జయెదె. 10దసిస్ తుమ్ చితె కో జలెకు కేన్ జవుస్ బొమమ్చి
గుడితె వెస బలి దిలిసి కయ్ లె, ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలొ
నంపజలస కో జలెకు జోక ఒతత్ దెకిలె, ‘జో గాయ్నుమ్
తిలొసొ కతయ్, ఆఁవ్ కి కయ్ లె బాద నాయ్, కిచొచ్గె’

మెన దయిరిమ్ నెంజ, దయిరిమ్ జా జో కి కయ్ లె, ‘వేర
దేముడుల్ క దిలిసి కయ్ లయ్. కీసుత్ క ములిల్ రితి జతయ్’
మెన జో పడొత్ బమమ్ జయెదె. 11 దసిస్ జలె, జో మానుస్క
‘పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జవుస్’ మెనయ్ కీసుత్ మొర
తిలె కి, తుమ్ చి ‘గాయ్నుమ్’ చి రిసొయి ఆతమ్క డిటుట్ మ్
నెంజిలొ జో మానుస్ జోచి ఆతమ్తె పాడ్ జలి రితి జయెదె.
12 దసిస్, జేఁవ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలసచి ఆతమ్ పాడ్ కెర
తుమ్ పాపుమ్ కెర, కీసుత్ క కి పాపుమ్ కెరిల్ రితి జతసు.
13జాకయ్, ఆఁవ్ ముకక్ల్ జవుస్ కతిసి జలెకు బావొ జలొ
కేన్ జవుస్ నంపజలసక ‡పాపుమ్ కెరయెదె జలె, ఆఁవ్
ముకక్ల్ కయినాయ్!

9
పబు నిసాన్ లొచి రిసొ పవులు రుజుజ్ జలిస్

1 అంక పరిచచ్ కెరసు జలె, కీసుత్ చి తెడి ఆఁవ్ విడద్ల్
జలొసొ నెంజి గే? జోచి చి రిసొ జోచొ బారికి ఆఁవ్ జయి
నాయ్ గే? అమ్ చొ పబు జలొయేసుక ఆఁవ్ సొంత దెకుక
నాయ్ గే? తుమీ పబుచి తెడి ఆఁవ్ మారుస్ప కెరల్సచి
పలితుమ్తుమ్నెంజుస్గే? 2ఆఁవ్, ‘పబుచొబారికినెంజె’
మెన వేర మానుస్ల్ అంచి రిసొ ఉచరెల్ కి, దసొచొ ఆఁవ్
తిలిస్ క తుమిసాచుల్ జసెత్. పబుచిబారికికామ్ కజోఅంక
నిసానిల్సి. కిచొచ్తె రుజుజ్ జతయ్మెలె, తుమ్ పబుచి తెడి
తిలిసి, అంచి అతిత్ జోచి రిసొ సూన నంపజలదు, అంక జో
దిలి కామ్ తుమ్ చితెయ్జెయిమ్జలి.

3అంక పరిచచ్ కెరసక అంచిజబాబ్ఈంజయి. 4పబుచి
ఈంజ కామ్ కెరస, కంక పింక విలువ నాయ్ గే, నాయిమ్
నాయ్ గే, బెదె నాయ్ గే? 5 పబుచ బావుడిస్వొ చి *కేపా
చి పబుచ అనెన్ బారికుల్ చి రితి అమ్ తెరిన్ ఆన అమ్ చి
పటిట్ కడ నెంక అమ్ క విలువ నాయ్ గే? 6పబుచ బారికుల్
మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్ బరన్బా చి ఆఁవ్, జలె, అతొత్ తెన్ కామ్
కెర కెరయ్ జింక ములుక విలువ నాయ్ గే? ఎకిక్ అమిమ్
కామ్కెర కెరయ్జింకములుక విలువనాయ్గే? 7జమాను
సుదొ సొంత గెర్ చి డబుబ్ల్ ఆనన జమానుల్ చ కామ్ కెరెదె
గే? కో దాసతోఁట గల కెర ఒతత్చ కాయల్ జో కంక నెంజె
గే? మంద రకితొ గొవుడు మందచి దూదు నే పితె కో
తవుల? 8 ఆఁవ్ మానుస్ అఁవివ్ కెరయ్ ఇసి సంగితసి గే?
దేముడుచ †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగడ్య్ ల దేముడుచ
ఆగన్ల్ కి ఇసి సంగితతి. 9 ‡“గిడడ్ల్ కెలెన్ సుఁదయ్ తె పొది
సుఁదయ్ తొబెయిలుచిమూంతి బందుకపోన”మెనమోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తె ఇసి రెగడ్వ
అసెస్. జలె, ఎకిక్ బెయిలల్ చి రిసొ జో ఉచరయ్ గే?

* 8:6 8:6యోహాను 1:1-4 దెక. † 8:9 8:9 రోమియుల్ 14 అదయ్యిమ్, ముకిక్మ్ క 14:13-23 దెక. ‡ 8:13 8:13 8:9 దెక, చి రోమియుల్

14:23. * 9:5 9:5మెలె, ‘పేతురు’. † 9:8 9:8 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్.
ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 9:9 9:9 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 25:4.
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10 కచితుమ్ అమ్ చి రిసొయ్ఈంజ కోడు సంగితయ్మెన
ఆఁవ్ నంపజతసి. కిచొచ్క మెలె, కేఁసొత్ సొ కేఁసిలె, పంటొ
లాయితొసొపంటొలాయిలె,జో కిఈంజొ కి ‘పంటొచివాట
నఙనుక జయెదె’ మెన ఆస తెన్ తవుల, నఙనుక విలువ
జవుల. 11ఆమ్, జలె, తుమ్ చితెఆతమ్చి బిఁ గల అసుస్మ్
మెలె, అమ్ క తుమ్ కిచొచ్ జవుస్ దెంక నెంజె గే? అమ్ క
కిచొచ్ జవుస్ వాట జెంక బెదె నాయ్ గే?. 12 పబుచి కామ్
కెరల్ వేర మానుస్ల్ తుమ్ చితె వాట నఙనుక విలువ తిలె,
అమ్ అనెన్ విలువ జము నాయ్ గే? అమిమ్ తొలితొ తుమ్ క
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లమ్, గెద. జలె, జా నఙనుక
అమ్ విలువ జలెకి, జా అమ్ నఙనుక నాయిమ్ తిలె కి,
అమ్ క జెతిసి నఙనుమ్ నాయ్. పబుచి సుబుమ్ కబుర్
తుమ్ సూన్ తిస్ క కిచొచ్ అడుడ్ కెరుక నెస కెర, కిచొచ్ కసుట్ మ్
కి ఓరుస్ప జమ్ దె.

13 దేముడుచి గుడిచి కామ్ కెర సేవ కెరస, జలె,
దేముడుచి గుడిచి జేఁవ్ చి వాట నఙ కతతి. బలిచి కామ్
కెర సేవ కెరస జా బలి దిలిటాన్ తె దెతిసిజోవయించివాట
నఙ కతతి మెన నేనుస్ గే? 14 దసిస్, “సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తస జోవయించి జా కామ్ చి రిసొచి వాటక జితు
కతు”మెన పబు ఆడ దిలన్.

15జలెకి దసిస్ ఆఁవ్ కిచొచ్ జలెకి నఙనుక నాయిమ్ తిలె
కి, ఆఁవ్ నఙనుక నాయ్. చి ‘దసిస్ తోడు దొరుక్ కెరనుక
ఉచరయ్ ఉతల్ రెగిడత్య్’ మెన తుమ్ అంచి రిసొ ఉచర
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘ఆఁవ్ నఙి నాయ్’ మెన ఆఁవ్
గవురుమ్ సంగితిస్ క కో అడుడ్ కెరి కంట మొరుక కి సరద్
జయిందె.

16 సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ కిచొచ్ గవురుమ్
నఙనుక బెదె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా సుబుమ్ కబుర్
నే సూనయ్ లె నెంజె, అయొయ్! ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్
నే సూనయ్ లె, అంక నసుట్ మ్! 17 ఎకిక్ అంచి సొంత
ఇసుట్ మ్ కయ్ ఈంజ కామ్ కెరయ్ జలె, ‘జో కెరిల్ రిసొ
జోవయింక బవుమానుమ్ దెంక అసెస్’ మెనుక జతి. గని
ఆఁవ్ ఈంజ కామ్ కెరిసి ఎకిక్ ఆఁవ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి నెంజె.
ఆఁవ్ ఈంజ కామ్ కెరుక మెన పబు అంక పూచి కెర అసెస్.
కిచొచ్ దొరుక్ జలెకి, నే దొరుక్ జలెకి, ఈంజ కామ్ కెరుకయ్
అంచి పూచి. 18 జలె, అంచి బవుమానుమ్ కిచొచ్ మెలె,
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ ఆఁవ్ నఙనుక విలువ
తిలిస్ క ఆఁవ్ ఆస నే జతె, ‘తుమ్ క ఆరి దొరుక్ జవుస్’
మెనయ్ఆఁవ్ కిచొచ్ నే నఙితె,తుమ్ కజాడు వయడుక నెస
కెర, డబుబ్ల్ గట నే నఙితె ఆరి బోదన కెరసి.

ఎతిక్ రగల్మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
19 దసిస్, ఆఁవ్ కేన్ మానుస్చొ గొతిమానుస్ నెంజిలె కి,

ఒగగ్ర్ జిన్ క ‘పబుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్
అంచి సరద్క ఎతిక్జిన్ క గొతిమానుస్ రితొ జాఁ అసిస్.

20 ‘యూదుల్ నంపజతు’ మెన, యూదుడు రితొ జలయ్.
మెలె,పూరుగ్ మ్మోసేచిఅతిత్ దేముడుదిలఆగన్ల్ కబితసక
‘నంపజతు’ మెనయ్, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ క
బితొసొ రితొ జలయ్. ఆఁవ్ జా అలవాట్ తెంతొ ఆతమ్క
విడద్ల్ జా తిలె కి. 21 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్
రితి నే కెరసక, మెలె యూదుల్ నెంజిలసక, జలె, ‘జేఁవ్
కి పబుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్, యూదుడు
నెంజిలొ రితొ జలయ్. మెలె, దేముడుక నిదానుమ్ తా,
జోచి కోడ్ రితి నిదానుమ్ ఇండితె తిలయ్, గని కీసుత్
సంగిలిఆగన్ల్ చిరితి, §‘పేమయ్ముకిక్మ్’మెనయ్,జోచి
పేమ తెడి అమ్ చయూదుల్ చముకిక్మ్ నెంజిల దేముడు
మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి జాడు యూదుల్ నెంజిలసక
వయడి నాయ్. 22 ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలసక ‘జేఁవ్ కి
పబుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్, ‘బమమ్ కెరెల్
అనామ్నుమ్ జవుల’ మెనయ్, జోవయింక బమమ్ నే కెరి
రిసొ జోవయించొ రితొ జలయ్. ‘కీసి జలె సగుమ్ జిన్ కయ్
జవుస్ రచిచ్ంచుప కెరిందె’ మెనయ్ జోవయించ విడద్ల్ క,
ఆతమ్ల్ క నిసాక్రుమ్ నే దెకితె, ఎతిక్జిన్ క మరియాద దెక
అసిస్. 23 ‘ఎతిక్జిన్ సుబుమ్ కబుర్ సూన్ తు, నంపజా
రచిచ్ంచుప జతి అవ్ కాసుమ్ నఙన్ తు’ మెనయ్, పడొత్ ,
‘నంపజలస ఎతిక్జిన్ తెన్ ఆఁవ్ కి సుబుమ్ కబుర్ తెచ
వరల్ తె బెదిందె’మెనయ్.

పరలోకుమ్ చి బవుమానుమ్
24 కేన్ జవుస్ నిగితి కెల్ తితె ఒగగ్ర్ జిని నిగుల,

గని ఎతిక్చి కంట బే బేగి నిగితొసొ ఎకిక్లొ జీనెదె, చి
జోకయ్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదెమెన తుమ్ నెసు గే.
పరలోకుమ్ చి బవుమానుమ్దొరుక్ కెరంతి రిసొ తుమ్ చితె
ఎతిక్ మానుస్కి నిదానుమ్ నిగ జీన. 25 నిగిత కెరల్య్ తె
బెదితస, జలె,జోవయించి ఆఁగ్ డిటుట్ మ్ జతి రితి, ఆఁగుక
ఎతిక్ రగల్ కచితుమ్ ముదొద్ కెరుక సికనుల. జేఁవ్ దసిస్
సిచచ్ రితి కెరంతిసి కిచొచ్క మెలె, ఆరి పాడ్ జతి ఈంజయ్
లోకుమ్ తె బెదితి బవుమానుమ్ దొరుక్ కెరనుక. ఆమ్,
మాతుమ్, కిచొచ్క కచితుమ్ ముదొద్ కెరంతసుమ్ మెలె,
పాడ్ నే జతి పరలోకుమ్ చి బవుమానుమ్ కయ్. 26 ఆఁవ్
కేనె గెతసి గే పాఁవిస్ల్ రితి నిగి నాయ్. వాదు తెన్
పొరాటుమ్జలి రితి నే జయి, దెబబ్ కేనె నే లయితిరితి కెలిల్
నాయ్. 27 అంచి ఆఁగుక ఆఁవ్ ముదొద్చి బుదిద్ సికయ్ తసి
కెరసి, అంచ ఆసల్ క ముదొద్ కెరంతసి. నెంజిలె, తొలితొ
వేర మానుస్ల్ క బోద కెర సికడ తిలె కి, ఏక్ వేల అఁవివ్
ఓడుప జలె, కెదిద్ తపుప్ జయిందె. అంక జెతికయ్ జా
బవుమానుమ్ నఙన్ తి అవ్ కాసుమ్ ఆఁవివ్ పిటట్వనెల్, కెదిద్
పాపుమ్!

§ 9:21 9:21మతత్యి 22:37-40,యోహాను 13:34-35, 15:12, 17.
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యూదుల్ చిరితిపొరపాట్జతిస్ తెతుమ్కెరుకనాయ్

1 తుమ్ కిచొచ్క జాగర తెన్ తంక మెలె, బావుడుల్ ,
అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ కీసి జల గే, ఉచరుమ. తుమ్ పఁవస్
నాయ్. ఉచరెల్, కామ్ క జెయెదె. దేముడు జోవయించి పురె
ఇండయ్ లి *మబుబ్చి ఎటొట్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ వెలిల్ బయిలె
బులెత్ తిల, †సముదుమ్ చి బుఁయి వాట్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్
సముదుమ్ తె ఇండ గెల. 2 దసిస్, మబుబ్చి పటిట్ ఇండ,
సముదుమ్ దసిస్ డేఁవ, మోసే తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనిల్ రితి
జల. 3 ఎతిక్ ఎకిక్ ‡ఆతమ్ అనిన్మ్ కయ్ ల, 4 ఒండిజీన
§ఆతమ్ సమమ్ందుమ్జలిపానిపిల. ఆతమ్ సమమ్ందుమ్జలి
రంగిన్ తెంతొ సుఁవి జలిసి పాని జేఁవ్ పిల. జో ఆతమ్ రెంగిన్
కొనొస్ మెలె, *కీసుత్ . 5 దసిస్ జలెకి, జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ చి
ఇండిలిసి రిసొఅమ్ చొదేముడుక సరద్ తయెనాయ్. అనెన్,
జావెలిల్ బయిలెజేఁవ్ †పాపుమ్ తె గెతికయ్, దేముడు సంగ
తిలి దేసిమిజేఁవ్ నేపాఁవితెమొరుక మెనజో సిచచ్ దిలన్.

6 జలె, జేఁవ్ ఆస జలి రితి ఆమ్ ఆస జంక నాయ్
మెల,అమ్ క బుదిద్ సికితి రితిజా ఎతిక్ అమ్ క కిచొచ్ కామ్ క
జెయెదెమెలె, అమ్ క జాగర దెకయ్ తయ్.
7 ‡“పెజల్ కంక పింక వెస, నచుక ఉటిట్ల”
మెనజేఁవ్ సగుమ్ జిన్పాపుమ్జాబొమమ్క జొకరిస్ చి రిసొ
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. జా పాపుమ్ తుమ్ కెరుక
పోన. 8పడొత్ ,జోవయింతె §ఒగగ్ర్ జిని లంజెజాఎకెక్ దీంసి
విసెస్క్ తినిన్ వెయిల్ జిని మొర గెల. అమ్ నంపజలస్
జాపాపుమ్ కెరుక నాయ్. 9పడొత్ , జోవయింతె సగుమ్ జిన్
దేముడు పబుక కొంకడిల్ రితి పాపుమ్ కెరల్, చి జో *అయివొ
తెదయ్ తికయ్, చడల్, చి జయియ్ సిచచ్ జల. పబుక అమ్
నంపజలస్ పరిచచ్ కెరిల్ రితి కొంకడుక నాయ్. 10 పడొత్ , జో
దేముడు పబు తోడు తిలె కి,జోవయించి రిసొకోపుమ్జతె
తిల, చి మొరయ్ తొసొ దేముడుదూతచి అతిత్ జేఁవ్ మొర
గెల.

11జోవయింతెచమానుస్ల్ క జేఁవ్ సిచచ్ల్ కిచొచ్క కామ్ క
అయ్ లి మెలె, జోవయింక ‘జాగర తెన్ తతుత్ ’ మెన
రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లి. పడొత్ , జో దేముడు కిచొచ్క జా ఎతిక్చి
రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లొ మెలె, ఆమ్ ఉగుమ్ చి
ఆకర్ తె జిత మానుస్ల్ క ‘సికుక్తు’ మెనయ్ రెగడ్వ అసెస్.
12జాకయ్ కో ‘ఆఁవ్ చెంగిల్ అసిస్’ మెన ఉచరంతయ్ గే,
పాపుమ్ తె దెరున్ నే సేడిత్ రితి జాగర దెకనుస్. 13 తుమ్ క
దెరుక జెత పాపల్ అగెగ్య్ తెంతొమానుస్ల్ క దెరతి, కిచొచ్
నొవచ నెంజితి, గని దసచతె తుమ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి

తుమ్ కిచొచ్ దయిరిమ్ తంక జయెదె మెలె, దేముడు
నిదానుమ్ తతొసొ, చి సతిత్మ్ ఇండుక తుమ్ క ఇసుట్ మ్
తిలె, సయ్ తాన్ తుమ్ క పాపుమ్ కెరయ్ తి రితి దేముడు
సెలవ్ దెయెనాయ్. తుమ్జాపాపుమ్ నే కెరి రితి తుమ్ క
దొరుక్ జలి సెకి దెయెదె, కేన్ సమయుమ్ క సయ్ తాన్ దసిస్
అలల్ర్ కెరుకజెయెదెగే,తుమ్ఓరుస్పజాజీనుకతెరితిరిసొ
విడద్ల్ జతి వాటు జో దేముడు దెకయెదె.
బొమమ్ల్ క జొకరిస్ చి రిసొజాగర సంగిలిసి

14 పేమ తిల బావుడుల్ , బొమమ్ల్ క జొకరిస్ క దూరి తా,
దసితె బెద నాయ్. 15 తుమ్ క ‘బుదిద్ తిలస’ మెన ఆఁవ్
తుమ్ క ఇసి సంగితసి. ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిస్ చి రిసొ తుమ్
సొంత చెంగిల్ ఉచర. 16 ‘తుయి దిలిసి ఈంజ’ మెన
పబుచి నావ్ తెన్ అమ్ జొఒర కెర దాచ రసుస్మ్ పిలె,
జోచి సూఁయి జలి లొఁయిచి రిసొ దొరుక్ జలి రచచ్నతె
అమ్ బెదిలిస్ చి గురు జయెదె. జోచి నావ్ తెన్ అమ్పోడి
గండల్ కెర కయ్ లె, జోచి ఆఁగ్ మొర అమ్ చి పాపుమ్ జో
వయ్ లిస్ తె అమ్ బెదితి గురు జతయ్. 17జా ఎకిక్ పోడి
కతి ఎకిక్ గురు అమ్ ఎతిక్జిన్ నంపజలస్ క తసుమ్ చి
రిసొ, అమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జలెకి, జా ఎకిక్ పోడి కయ్ లి రిసొ,
అమ్ కీసుత్ తెన్, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ ఆఁగ్ జా
అసుస్మ్.

18 పూరుగ్ మ్ చి రితి దేముడుక బలి దెత అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ చి రిసొ ఉచర. జా బలి దిలిసి కయ్ లె, జా
కతస ఎతిక్జిన్ జా బలి దిలిస్ తె బెదిలి గురు జతయ్.
19 జలె, బొమమ్క దిలి కిచొచ్ బలిక కిచొచ్ సెకి అసెస్ గే?
బొమమ్క కిచొచ్ సెకి తయెదె గే? కిచొచ్ నాయ్. 20 కిచొచ్
మెంతసి మెలె, దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ బలి దెతిసి కకక్
దెతతి మెలె, దేముడుక నాయ్, గని బూతల్ కయ్. తూమ్
బూతల్ కజొకర,జోవయింతెన్బెదుకఅంకఇసుట్ మ్నాయ్!
21 కిచొచ్క మెలె, పబు తెన్ బెద పిలి పడొత్ , బూతల్ తెన్
బెద పింక ఎదగ్రె బెదె నాయ్. పబుచి అనిన్మ్ చి బూతల్ చి
అనిన్మ్ ఎకిక్లొమానుస్ కో జలెకు కంక బెదె నాయ్. దొనిన్
బెదితి నాయ్. 22 దసిస్ జలె, పబుక అమ్ కొంకడ కోపుమ్
కెరుక జయెదె గే? నెంజె, గెద. జోచి కంట అమ్ క సెకి గే?
నాయ్గెద.
నంపజలసక అకుక్

23 జలె, “కిచొచ్చి రిసొ కి ‘గార్’ మెనుక నెంజె” మెన
సంగితసుమ్. జా నిజుమ్, గని అమ్ సగుమ్ కమొ కెరెల్,
అనెన్ మానుస్ల్ క చెంగిల్ తయె నాయ్. “కిచొచ్చి రిసొ కి
‘గార్’మెనుక నెంజె”మెన అమ్ నంపజలస సంగితసుమ్
గని సగుమ్ కమొ కెరెల్, మానుస్చి నముకుమ్ క చెంగిల్ కెరె
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నాయ్. 24 కో నంపజలస సొంత లాబుమ్ క ఆస జతు
నాయ్, గని అనెన్ మానుస్ల్ కయ్ ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్,
ఆస తెన్ తంక.

25తుమ్ చి మెనుస్ నే కెరఁతె, నే పుసితె కటికి సుదొతెచి
ముకక్ల్ గెనుక జలె, ‘బలిదిలిసిజయెదెగేనెంజె గే?’ మెన
నే బితె, లాజ్ నెంతె గెనన్ కంక జయెదె. 26 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి, “లోకుమ్ కి, లోకుమ్ తె
తిలిసి కి, ఎతిక్ పబుచి”మెన రెగిడిల్సి సతిత్మ్.

27 పడొత్ , పబుక నంపనెంజిలొ కేన్ మానుస్ తుమ్ క
అనిన్మ్ క బుకారెల్, ఇసుట్ మ్ తిలె, గెచచ్, చి కిచొచ్ లాజ్
నెంతె కిచొచ్ నే పుసితె, జో కిచొచ్ దెయెదె గే, కా. 28 గని
“ఈంజబొమమ్క బలి దిలిసి”మెనతుమ్ క కోజాకు సంగిలె,
‘జేఁవ్ జా కయ్ లె జోక పాపుమ్ కెరవ తయిందె చి అంక
పాపుమ్ లయెదె’ మెనయ్ జో మానుస్ సతిత్మ్ క తుమ్ క
జాగర సంగిలిస్ చి, సతిత్మ్ జోక పిటుట్ స్ నాయ్ మెన, జో
అనామ్నుమ్ నే జతి రిసొ జా కా నాయ్. 29తుమ్ చి పెటిట్చి
సతిత్మ్ తతి రిసొ నాయ్, గని సతిత్మ్ కయ్ జో మానుస్
తుమ్ క సంగ తయెదె, చి జో అనామ్నుమ్ నే జతి రిసొయి
తుమ్కానాయ్. ‘కంక నెంజె’మెనవేరమానుస్ల్ చిమెనుస్
తెన్ అంక కిచొచ్క తీరుప్ జరుగ్ జయెదె. 30 ‘పబు దిలొ’మెన
ఆఁవ్ సరద్ తెన్ జా కయ్ లె, కో మానుస్ల్ అంక నింద కెరుక
తెరితి గే? నెతిరి. పబుచి నావ్ తెన్ జొఒర సంగ కెర ఆఁవ్
కయ్ లె, జాచి రిసొ అంక కో నింద కెరుల? 31 గని కంక
జలెకి, పింక జలెకి, కిచొచ్ కామ్ కెరుక జలెకి, దేముడుచి
గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి కెర. 32యూదుల్ జవుస్, గీసు
దేసిమ్ చ జవుస్, దేముడుచి ఆఁగ్ జతి సంగుమ్ జత
నంపజలస్ పొరపాట్ నే జతి రితి తుమ్ కిచొచ్ అడుడ్ కెర
నాయ్. 33 అంచి సొంత లాబుమ్ పోని, గని ఎతిక్జిన్ క
‘జేఁవ్ రచిచ్ంచుప జా చెంగిల్ జతు’ మెనయ్, కిచొచ్ కామ్
తిలె కి ఆఁవ్ ఎతిక్జిన్ క మరియాద కెరి రితి ఇండితసి.

11
సంగుమ్ లుతె కీస్ తంక గే

1 ఆఁవ్ కీసుత్ క దెక కీసి ఇండితసి గే, తుమ్ కి అంక దెక
దసిస్ ఇండ.

2 అంక తుమ్ కెదొద్డి తెదొడి ఉచార కెరసు, చి రిసొ
బావుడుల్ , ఆఁవ్ సూనయ్ లి రితి, అమ్ నంపజలసక దిలిసి
తుమ్ కెరసు, చి రిసొ అంక సరద్. 3అమ్ చ మునుస్బోదల్
ఎతిక్జిన్ క *బోడి కొనొస్ మెలె, కీసుత్ . పడొత్ , ఎతిక్ తేర్ బోదక
బోడి కొనొస్ మెలె, మునుస్సి. పడొత్ కీసుత్ క బోడి కొనొస్ మెలె,
దేముడు మెన తుమ్జాననుక అసెస్.

4 కేన్ మునుస్బోద బోడి డంకనయ్ పారద్న కెరెల్ జవుస్,
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలె జవుస్,జోచిబోడిక నిసాక్రుమ్
కెరంతయ్. 5 కేన్ తేర్ బోద బోడి నే డంకింతె పారద్న కెరెల్

జవుస్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలె జవుస్, జాచి బోడి
నిసాక్రుమ్ కెరంతయ్; జాచి బోడి బోడనిల్ రితి జతయ్.
6 కీసి మెలె, తేర్ బోద బోడి డంకనుక నెసిలె, జాచి సెండి
కతవనెల్కయ్చెంగిలి, గని సెండిబోడనుక జవుస్ కతవనుక
జవుస్ నెంజెమెలె,బోడి డంకనయ్తంక.

7 కిచొచ్క ఇసి సంగితసి మెలె, మునుస్బోదక జెరమ్య్ లి
పొది, “అంచి పోలిక అంచి గవురుమ్ ఇనెన్తె డీసుస్”
మెన, దేముడు జెరమ్య్ లన్. గని తేర్ బోద జలె
మునుస్బోదచి గవురుమ్ దెకయ్ తయ్. 8 కిచొచ్క మెలె,
మొదొల్ కమునుస్బోదతేర్ బోదతెంతొజెరుమ్న్ జయెనాయ్.
మునుస్బోద తెంతొ తేర్ బోద జెరుమ్న్ జలి. 9 తేర్ బోదక
తోడు తతి రిసొ మునుస్బోద జెరమ్య్ జయె నాయ్, గని
మునుస్బోదక తేర్ బోద తోడ్ తతి రిసొయితేర్ బోదక జెరమ్వ
అసెస్. 10 జాకయ్, దూతల్ కి దెకితతి రిసొ, తేర్ బోదచి
ఉపిప్ర్ చొ మునుస్స్ చి అదికారుమ్ చి గురు దెకయ్ తి
రిసొయిజాతేర్ బోదబోడి డంకనుక అసెస్.

11 జలె పబుతె మునుస్స్ క అంగ తేర్ బోద నాయ్,
తేర్ బోదక అంగ మునుస్బోద నాయ్. కీసుత్ చి తెడి తేరిస్క
మునుస్సి తోడు, మునుస్స్ క తేరిస్ తోడు అసిత్. 12తొలితొ
తేర్ బోద మునుస్బోదచి తెంతొ జెరుమ్న్ జలెకి, అపెప్
తేర్ బోదచి పెటిట్ మునుస్బోద జెరిమ్తయ్. మునుస్బోదల్ కి,
తేర్ బోదల్ కి, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కి దేముడు
జెరమ్య్ లొ. ఎతిక్చి మొదొల్ దేముడు. 13 తుమ్ సొంత
తీరుప్ ఉచర. బోడి నే డంకింతె తేర్ బోద దేముడుక పారద్న
కెరుక సూటి గే? 14 ఒండి లోకుమ్ క దెకిలె, ‘మునుస్బోదచి
సెండి దీగు జా తిలె సూటి నాయ్’ మెన నేనుమ్ గే?
15 ‘తేర్ బోదక సెండి దీగు తిలె జాక గవురుమ్’ మెన
నేనుమ్ గే? కిచొచ్క మెలె, జాకమరియాద తెన్ డంకితయ్.
దసిస్కయ్ దేముడు జాక దిగిల్ సెండి దా అసెస్. 16ఈంజ
కోడుచి రిసొ కో జలెకు వేర సికడుక ఉచరయ్ గే, తుమ్
కిచొచ్జానుకమెలె, కిచొచ్ వేర రిత కెరుక నెంజెమెనఒపప్న్,
పడొత్ పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్తె ఇసి కెరతి.
పబుచి ఆఁగ్ చి లొఁయిచి గురు తిలి పోడి, దాచ

రసుస్మ్
17 వేరచి రిసొ తుమ్ క మెనుస్క జతయ్ జలెకి, ఏక్

కోడుచి రిసొ అంచి విసారుమ్ ఆఁవ్ సంగుక అసెస్. కిచొచ్చి
రిసొ మెలె, పబుచి నావ్ తెన్ తుమ్ సంగుమ్ తె సబ కెరుక
బెదిలె, కామ్ క జెతికయ్ బుదిద్ తెన్ నాయ్, గని కామ్ క
నెంజిలి బుదిద్ తెన్ బెదితసు. 18 కిచొచ్ బుదిద్చి రిసొ ఆఁవ్
సంగితసి మెలె, ఎకిక్, ‘సంగుమ్’ మెన తుమ్ బెదితి పొది
ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ నాయ్. జటుల్ జలి రితి జతసు, మెన
తుమ్ చిరిసొఆఁవ్ సూనఅసిస్. జాకోడు ఇదిల్నంప కెరుక
జతయ్. 19తుమ్ తె కో సతిత్మ్ అసిత్ గే, కో నాయ్ గే చినితి

* 11:3 11:3 ఎపెసు 1:22-23, 4:15-16, 5:23. కొలొసిస్యుల్ 1:18, 2:10.
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రిసొ దస జటుల్ తంకయ్మెన ఏక్ వేల తుమ్ ఉచరసు గే?
దసిస్ ఉచరుక పిటెట్ నాయ్.

20 తుమ్ బెద సబ కెరి పొది పోడి చి దాచ రసుస్మ్
కయ్ లె పిలెల్, ‘యేసుపబు దిలి అనిన్మ్ఈంజ’మెన తుమ్
సంగిలే కి, దసిస్ మెనుక నెంజె. 21 కిచొచ్క మెలె, తుమ్
సొంత ఆనిల్సి కకక్ నే దెతె, సొంత జాఁయి గెతసు, చి
సగుమ్ జిన్ క నెంజ తా జోవయింక పెటిట్ బెరె నాయ్. చి
సగుమ్ జిన్ మచచ్ గెతతి! 22 అబబ్వోమమ్! తుమ్ క గెరల్
నాయ్ గే, చి నే జెతె అగెగ్ చూ తాన్ గెచచ్వంతి రితి గెరి
కంక పింక నెంజె గే? నెంజిలె, పబుచి సంగుమ్ తె బెదిలసక
నిసాక్రుమ్ ఉచర, జోవయింతె నెంజిలసక నిసాక్రుమ్
కెరుకయ్ మెన దసిస్ కెరసు గే? తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగిలె
జయెదె? దసిస్ కామ్ చి రిసొ తుమ్ క ‘చెంగిల్ కెరతి’ మెన
ఆఁవ్ సంగుక బెదెదె గే? నాయ్, గెద, బెదె నాయ్! నెంజె!

23 పబుతె అంక దొరుక్ జలిస్ చి రిసొ, ఆఁవ్ తుమ్ కయ్
సొరప్ కెర దిలిసి కిచొచ్ మెలె, జోక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్
సొరప్ కెర దిలిజారాతి,యేసుపబు పోడి దెర, 24దేముడు
అబొబ్స్ క జొఒర సంగ పారద్న కెర, మోడ కెర, “ఈంజ,
తుమ్ చి రిసొ †బలి జతి అంచి ఆఁగుక గురు. ఈంజ కెర
అంక ఉచార కెర కెఁయఁక కంక, అంచి రిసొయిఉచరె తా”
మెన పబు సిసుస్ల్ క దిలన్. 25జా అనిన్మ్ కయ్ లి పడొత్ ,
దాచ రసుస్మ్ చి గలస్ దెర పారద్న కెర, “ఈంజ గలస్ చి
రసుస్మ్ కిచొచ్ గురుచి రిసొ మెలె, అంక నంపజతసచి
పాపుమ్ పుంచితి అంచి లొఁయిచి గురు ఈంజ. ఈంజ,
అంచి నొవి పమానుమ్ జరుగ్ జతిస్ చి గురు. ఈంజ కెర
అంక ఉచార కెర కెఁయఁక పిలెకి, అంచి రిసొయి ఉచరె
తా” మెన సంగ పియడల్న్. 26 కిచొచ్క మెలె, జా పోడియొ
కెఁయఁక కయ్ లె, జా దాచ రసుస్మ్ కెఁయఁక పిలె, పబు
మొర అరిప్తుమ్ జలిస్ చి గురు దెకయ్ తసు, సాడుప కెరిల్
రితి జతసు. జో ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతె ఎదక జయియ్
గురు దెకయ్ తెతా.

27జలె, కిచొచ్ వేర బుదిద్ తెన్ కోజాపోడియొకయ్ లె,జా
దాచ రసుస్మ్ పిలె, పబుచి ఆఁగుక జోచి లొఁయిక దూసుప
కెరిల్ రితి,విలువనేదిలిరితి,పాపుమ్వయుల. 28జాకయ్,
కేన్ మానుస్ జా పోడి కయెదె గే, జా లొఁయి పియెదె గే,
తొలితొ జోక జొయియ్ పరిచచ్ కెరన, సిలువతె పబు జరుగ్ కెరిల్
కామ్ ఉచరయ్ కవుస్ పివుసు. 29 కిచొచ్క మెలె, ‘పబుచి
ఆఁగుచి గురు, జోచి లొఁయిచి గురు ఈంజ’ మెన సరిగా
నే ఒపప్న్ తె కో ఈంజ కవుల గే, పివుల గే, జో సిచచ్కయి
జాకపియజాపాపుమ్వయనుల. 30దసిస్కయ్తుమ్ చితె
ఒగగ్ర్ జిన్చెంగిల్నెంతెజబుబ్ల్జాఅసుస్స్,చిసగుమ్ జిన్
కిమొర గెచచ్ అసిత్.

31అమ్ సొంత పరిచచ్ కెరన బుదిద్ కెరంతె తతత్మ్ జలె,
ఇస సిచచ్ల్ జతె తతత్మ్ నాయ్. 32 గని పబు అమ్ క అపెప్
సిచచ్ కెరెల్, కిచొచ్క జా సిచచ్ కెరయ్ మెలె, అమ్ క “అపెప్
సికుక్త్, చి ఈంజ లోకుమ్ చి రితి కెరసక లయితిజా ఆకర్
దీసిచి జా వెలిల్ సిచచ్ జతు నాయ్.” మెనయ్, పబు అమ్ క
రచిచ్ంచుప కెరయ్.

33 జాకయ్, బావుడుల్ , జా పోడి కంక, జా రసుస్మ్
పింక తుమ్ బెదిలె, బమమ్ నే జతె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ రక.
34 నెంజిలె, కిచొచ్ ఆస బుదిద్ తెన్ కయ్ లె పిలెల్, తీరుప్ జా
పబుచి సిచచ్ జసెత్. కకక్ చూ తిలె, గెరి అనిన్మ్ కెరుస్. వేర
ఇస ఆడల్, జలె, తుమ్ చితె అయ్ లె సంగిమ్ దె.

12
పబు దెత సెకివరల్

1 అనెన్ మానుస్ల్ చి పెటిట్ పబు దిల జోచి ఆతమ్ దా సెకి
వరల్ చి రిసొ తుమ్ నేన తంక, అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్.
2 తుమ్ పబుక నేనిల్ పొది మోసిమ్ జా, సయ్ తాన్ ఉదడిల్
రితి ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ గెతె తా, జీవ్ నెంజిల బొమమ్ల్ క జొకరె
తిలదు. 3 తుమ్ అనెన్ దసిస్ మోసిమ్ నే జతి రిసొ తుమ్
కిచొచ్ అరుద్ మ్ కెరనుక అంచి ఆస మెలె, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ కచి పెటిట్ తిలె,జోమానుస్యేసుక దూసుప కెరుక
జోచి పెటిట్ తయె నాయ్. జోక సాపెనచి కోడు జో సంగుక
నెతె. పడొత్ , జో పబుచి ఆతమ్ మానుస్చి పెటిట్ తిలెకయ్
“యేసు దేముడు పబుయి” మెన జో మానుస్ ఒపప్నుక
తెరె.

4 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఎకిక్లొయి, వేర వేర
సెకివరల్ దెయెదె. వేర వేర సెకివరల్, వేర వేరమానుస్ల్ క
జో దిలెకి, జో ఎకిక్లొచి ఆతమ్యి జేఁవ్ ఎతిక్ సెకివరల్
దెతొసొ. 5 దేముడు జోచి ఆతమ్వాటు వేర వేర సేవల్ వేర
వేర మానుస్ల్ క జో దెయెదె, గని జా సేవ ఎకిక్లొ పబుచి
రిసొయి. 6 దేముడు రగల్ రగల్ కమొ కెరెదె, ఎకిక్లొ ఇసి
కెరెదె, అనెన్కొల్ దసిస్ కెరెదె, గని జేఁవ్ కమొ కెర సెకివరల్
ఎతిక్ దెతొసొ ఎకిక్ దేముడు.

7 దేముడు ఎతిక్ మానుస్క జోచి ఆతమ్సెకి వరుమ్ దా
అసెస్, ఈంజ అమ్ దెకితసుమ్, జోక నంపజల మానుస్ల్
మొతుత్ మ్ ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన, ఎతిక్ మానుస్క ఆతమ్సెకి
వరుమ్ దేముడు దెయెదె. 8 కిచొచ్ మెలె, సుదిద్ తిలి జోచి
ఆతమ్ ఎకిక్లొచిపెటిట్ తా,జోమానుస్ ఒగగ్ర్ బుదిద్ తెన్ పబుచి
బోదన కెరుక జో సెకి దెతయ్. అనెన్కొల్చి పెటిట్ పబుచి
జయియ్ ఆతమ్ తా, ఆతమ్తె గాయ్నుమ్ జో మానుస్ సంగుక
పబు సెకివరుమ్ దెతయ్. 9 అనెన్కొల్చి పెటిట్ జయియ్ ఆతమ్
తా నముకుమ్, సెకివరుమ్ దెతయ్. అనెన్కొల్చి అతిత్ వేర
వేర జబుబ్ల్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కమొజరుగ్ జతు మెన

† 11:24 11:24 నెంజిలె, ‘గండల్ జలి’ బలి జలి
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ఒగగ్ర్ కెర సెకివొ జో దెతయ్. 10 అనెన్కొల్ క జోవయించి
అదికారుమ్ దెకయ్ త రకుమ్ లు అదుబ్తుమ్ కమొ కెరి
సెకి, అనెన్కొల్చి చోండి పుటట్వ పబు జోచ కబురుల్ సంగెదె,
అనెన్కొల్ క వేర వేర బుదిద్వొక ‘పబు సికడల్స గే నెంజితి గే’
చినితి సెకివరుమ్ దెయెదె. అనెన్కొల్ వేర రగల్ జో అగెగ్ నే
సికిల బాసల్ తెన్ లటట్బుక సెకివరుమ్ దెతయ్. అనెన్కొల్ క
బాసల్ చిఅరుద్ మ్సంగుకసెకివరుమ్దాఅసెస్. 11ఈంజేఁవ్
సెకివరల్ ఎతిక్ కేనె తెంతొ జెతయ్ మెలె, పబుచి ఎకిక్
ఆతమ్యి,జేఁవ్ఎతిక్జిన్ చిపెటిట్ జేఁవ్వేరవేర కమొకెరయ్.
కేన్మానుస్క కేన్ సెకివరుమ్జో దెయెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్.
ఎకిక్ ఆఁగ్ ఒగగ్ర్ వాటల్

12 కేన్ జవుస్ ఆఁగ్ క కీసి ఒగగ్ర్ వాటల్ తవుల గే,
జేఁవ్ వాటల్ ఒగగ్ర్ జలెకి బెద ఎకిక్ ఆఁగ్ కీసి జయెదె గే,
దసిస్, కీసుత్ చి ఎకిక్ ఆఁగ్ జా నంపజలసమొతుత్ మ్ బెదిలిసి.
13 అమ్ యూదుల్ జలెకి, *గీసు దేసిమ్ చ జలెకి, గొతిత్
మానుస్ల్ జలెకి, గొతిత్ మానుస్ల్ నెంజిలె కి, ఎకిక్ ఆఁగ్ తె
ఎకిక్ ఆతమ్తె అమ్ నంపజలస జా బాపిత్సుమ్ తె బెదిలమ్;
అమ్ ఎతిక్జిన్ క పబు జోచి ఎకిక్ ఆతమ్తెయి పియడల్స
జలమ్, అమ్ క ఒండిక ఎకిక్ ఆతమ్యిదాఅసెస్.

14 అమ్ చి ఆఁగ్ క ఎకిక్ వాట తయె నాయ్. అమ్ చి
ఆఁగ్ తె ఒగగ్ర్ వాటల్ తవుల. 15 “ఏక్ వేల చాటు ఆఁవ్
ఆతు నెంజి, జలె ఆఁవ్ ఈంజ ఆఁగ్ క వాట నెంజి” మెన
సంగిలే కి,ఆఁగ్ కజాచాటు కచితుమ్ఏక్వాటజాతతత్య్.
16“ఆఁవ్అంకి నెంజిచిరిసొఆఁగ్ కవాటనెంజి”మెనకంగొడ్
జవుస్ ఏక్ వేల సంగిలే కి, జా ఆఁగ్ క జా కంగొడ్ కచితుమ్
వాట జా తతత్య్. 17 జలె ఆఁగ్ ఒండి అంకి జలె, కీసి
సూనుక జతి? ఆఁగ్ ఒండి కంగొడ్ జలె, కీసి జుంగుక జతి!

18 పబు జాన జానయ్ ఆఁగ్ తె కిచొచ్ కిచొచ్ వాటల్ జో
ఉచరిల్ రితిబెదవఅసెస్. 19జేఁవ్ఎతిక్ ఎకిక్వాటజతజలె,
ఆఁగ్ ఒండి కేనె తతిత్? 20నిజుమిఆఁగ్ ఒగగ్ర్ వాటల్ తిలె కి
ఎకిక్ ఆఁగ్ జతతి. 21జాకయ్, “తుయితంక అంకనాయ్”
మెనఆతుక అంకి సంగుక బెదెనాయ్. “తుయితంక అంక
నాయ్” మెన చటొట్ క బోడి సంగుక బెదె నాయ్. 22 జలె,
నాయ్, ఆఁగుతెచ అవుక్ డీసత్ వాటల్ నెంజిలె, జింక నెంజె,
23 చి ఆఁగ్ తె గవురుమ్ నెంజిల వాటల్ క ‘డీసిలె లాజు’
మెన, గవురుమ్ కెర పాలల్ గలంతసుమ్. దెకుక సూటి
నెంజిల అమ్ చి ఆఁగుతె వాటల్ ఒగగ్ర్ సూటి దెకయ్ త.
24 ‘డీసుక సూటి’మెన, తిలవాటల్ క లుంకడుక నాయ్.

25 జలె దేముడు, ఒండి ఆఁగ్ ఎకిక్ సేంతుమ్ తతి రితి,
ఆఁగ్ చి వాటల్ ఎతిక్ అనెన్ ఆఁగ్ వాటల్ క గవురుమ్ దెకిత్
రితి,తొకిక్ గవురుమ్ చఆఁగ్వాటల్ క పబు ఒగగ్ర్ గవురుమ్
దెతి రితి బెదవ అసెస్. 26 ఒండి ఆఁగ్ చి ఏక్ వాటక నొపిప్

అయ్ లె, తిల వాటల్ ఎతిక్క బాద. ఒండి ఆఁగ్ తెచి ఏక్
వాటక గవురుమ్ అయ్ లె, తిలి ఎతిక్ వాటల్ క సరద్.

27 జలె, తుమ్ జోక నంపజలస మొతుత్ మ్ కీసుత్ చి ఆఁగ్
జా అసుస్స్, చి తుమ్ చితెచొ ఎతిక్ మానుస్ కీసుత్ చి ఆఁగ్ క
వాట జయెదె. 28 పడొత్ , దేముడు మొతుత్ మ్ సంగుమ్ తె
వేర కమొచి రిసొ, పబు వేర వేర మానుస్ల్ క నిసాన
అసెస్. తొలితొ జోచి నావ్ తెన్ బుల బుల సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ త బారికుల్, పడొత్ జోచ కబురుల్ సంగితసక, పడొత్
బోదన కెరస, పడొత్ జోచి సెకిక జోచి అదికారుమ్ దెకయ్ త
వెలెల్ల కమొ కెరస, పడొత్ జబుబ్ తెన్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్
కెరస, పడొత్ బాదల్ తిల మానుస్ల్ క తోడు కెరస, పడొత్
సంగుమ్ చ కిచొచ్ కిచొచ్ కమొక ఏలుప కెరస, పడొత్ వేర వేర
బాసల్ తెన్ పబుచ కొడొ సంగితసక తిలన్. 29 ఎతిక్జిన్
పబుచ బారికుల్ జవుల గే? ఎతిక్జిన్ జోచ కబురుల్
సంగితస జవుల గే? ఎతిక్జిన్ బోదన కెరస జవుల గే?
ఎతిక్జిన్ వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెరస జవుల గే? 30 ఒండి
జబుబ్ల్తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరి సెకి ఎతిక్జిన్ క తయెదె
గే? వేర వేర బాసల్ తెన్ పబుచ కొడొ సంగితి వరుమ్
ఎతిక్జిన్ క తయెదె గే? జేఁవ్ వేర బాసల్ తెన్ కొడొచ అరద్ల్
సంగుక ఎతిక్జిన్ క సెకి తయెదె గే? 31 జలె తుమ్ చి పెటిట్
ముకిక్మ్ చయ్ ఆతమ్వరల్ క తుమ్ ఆస జా. ఈంజయి
నెంజ, అనెన్ చెంగిలి వాటు దెకయిందె.

13
ఎతిక్చి కంట పేమయ్ముకిక్మ్

1మానుస్ల్ చ బాసల్ తెన్ కి, దూతల్ చ బాసల్ తెన్ కి
ఆఁవ్ లటట్బెల్ కి, అంచి పెటిట్ పేమ నెంజిలె, రితి టముక్
జవుస్, కంచు గంటొ బజయ్ లి అవాడ్ రితి జతయ్.
2 పడొత్ , ఏక్ వేల పబుచ కబురుల్ సంగుక అంక సెకి తిలె కి,
పబుచ గుటుట్ ల్ ఎతిక్ జోచి రిసొచి గాయ్నుమ్ ఎతిక్ ఆఁవ్
జానెల్ కి, డొంగల్ ఉటక్వ ఎదిలి నముకుమ్ అంక తిలె కి,
అంచి పెటిట్ పేమ నెంజిలె, కామ్ క నెంజిలొసొ జయిందె.
3 అంక కలుగు జలిసి ఎతిక్ ఏక్ వేల బీద సుదల్ క పూరి
వంట దిలెకి, ‘పునిన్మ్’ మెన బలి జతి రితి ఆఁవ్ ఏక్ వేల
అంచి ఆఁగ్ ఆగితె డయాడెల్కి. అంచి పెటిట్ పేమ నెంజిలె,
అంక ఎదగ్రె కామ్ క నెంజె.

4 పేమ, జలె, అమ్ చి పెటిట్ తిలె, బాదల్ ఓరుస్ప జా
జీనుమ్ దె. మెతత్న తా మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకుమ్ దె.
పేమ అమ్ చి పెటిట్ తిలె, గోసల్ జము నాయ్. అమ్ చి
సొంత గవురుమ్ సంగనుమ్ నాయ్. సొంత గవురుమ్
ఉచరనుమ్నాయ్. 5అనెన్మానుస్ల్ చిమరియాదకడుమ్
నాయ్. పేమ అమ్ చి పెటిట్ తిలె, అమ్ చి సొంత ఇసుట్ మ్

* 12:13 12:13 గీసు దేసిమ్ చమానుస్ల్ క సంగుల, గని ఇనెన్ ‘గీసు దేసిమ్ చ’మెన సంగిలె,యూదుల్ నెంజిలసమొతుత్ మ్ కయ్ సంగితయ్.
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జరుగ్ ప కెరుక ఆస జము నాయ్. కోపుమ్ దెకవుమ్నాయ్.
పెటిట్ కోపుమ్ తియనుమ్ నాయ్. 6 అమ్ చి పెటిట్ పేమ
తిలె, పాపుమ్ దెకిలె సరద్ జము నాయ్, గని సతిత్మ్ తిలి
కిచొచ్ జవుస్ కామ్ దెకిలె, సరద్య్ జమ్ దె. 7 అమ్ చి పెటిట్
పేమ తిలె, అనెన్క్ మానుస్ల్ చ తపుప్ల్ క ఓరుస్ప జమ్ దె.
నముకుమ్ తెన్ తమ్ దె. ‘ఎతిక్ చెంగిల్ జయెదె’ మెన
దయిరిమ్తెన్తమ్ దె. ఎతిక్బాదల్ఓరుస్పజానిదానుమ్
తమ్ దె.

8పేమ, జలె, కెఁయఁక కి కేడె నాయ్. గని పబుచ కబురుల్
సంగితి కాలుమ్, మాతుమ్, కేడెదె. వేర వేర బాసల్ తెన్
పబుచ కొడొ లటట్బిత్సి కి కేడెదె. గాయ్నుమ్ సికడిత్సి కేడెదె.
9 కిచొచ్క మెలె, అపెప్ ఆఁవ్ గాయ్నుమ్ ఇదిలిస్ జానుమ్.
పబుచ కబురుల్ సంగితిసి కి ఇదిలిదిల్ సంగితసుమ్. 10గని
పూరి జతిస్ చి కాలుమ్ అయ్ లె, అమ్ ఇదిలిదిల్ జానిల్సి
కేడెదె. 11 ఆఁవ్ బాల తిలి పొది బాలబోదచి రితి లటట్బెత్
తిలయ్, బాలబోదచి బుదిద్ తెన్ తిలయ్, బాలబోదచి రితి
ఉచరె తిలయ్. గని వడిడ్లి తెంతొ,బాలబోదచి రితి ఇండుక
ములిలయ్.

12అపెప్చి మటుట్ క పబుచి ఎతిక్ కీసి చినితసుమ్మెలె,
గాందు డంకిల్ రితి సొసుట్ మ్ డీసె నాయ్; అదుద్ మ్ తె దెకిలి
రితి. గని తెదొడ్ కయ్, కిచొచ్ అడుడ్ నెంతె, సొసుట్ మ్
దెకుమ్ దె,అరుద్ మ్ కెరనుమ్ దె. ఆఁవ్,జలె,అపెప్ ఇదిలిదిల్
జాని. తెదొడ్ కయ్పూరిఅరుద్ మ్ జెయెదె. పబు అపెప్ కి అగెగ్
తెంతొ అంకయ్ కీసి పూరి జానె గే, దసిస్, తెదొడ్ కయ్ జోక
ఆఁవ్పూరిజానిందె, అంకపూరి అరుద్ మ్ జెయెదె.

13 జలె, తినిన్ పాడ్ నే జతె కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ
గెచుచ్ల. కిచొచ్ కిచొచ్మెలె, పబుచి రిసొచినముకుమ్, పడొత్
పబుచి తెడిచి ఆస, పడొత్ పబు దెతి పేమయి. గని, జేఁవ్
తినిన్తె పబు దెతి పేమయిగొపప్చి.

14
ఎతిక్జిన్ జానిల్ బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ సంగితిసి

1 పబుచి పేమ తెన్ తంక తుమ్ ఆస జా, పడొత్ ,
జోవయించి ఆతమ్చ సెకివరల్ క ఆస జా. జేఁవ్ వరల్ తె
ముకిక్మ్ క దేముడుచ కబురుల్ సంగితిసెకివరుమ్ కయ్ఆస
జా. 2 కిచొచ్క మెలె, కేన్ జవుస్ వేర బాస తెన్ ఎకిక్లొ
లటట్బెల్, పబు తెనిన్ లటట్బ్ తయ్, గని మానుస్ తెన్ నాయ్.
మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి తెడి పబుచ గుటుట్ ల్
జోమానుస్ సంగితయ్, గని సూన్ తొ కేన్మానుస్క అరుద్ మ్
జెయె నాయ్. 3 గని, తిలస ఎతిక్జిన్ జాన్ తి బాస తెన్
పబుచ కబురుల్ కో సంగిలె, సూన్ తసక జోవయించి ఆతమ్తె
డిటుట్ మ్ కెరెదె. జేఁవ్ నేనిల్సి జేఁవ్ సికుక జయెదె, చి
నెతిరిల్స్ క దయిరిమ్ జంక జయెదె. 4తిలస నేనిల్ బాస తెన్
కో లటట్బెల్, జో లటట్బొత్ సొకయ్ లాబుమ్, గని తిలస జానిల్

బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ కో సంగిలె, నంపజల సంగుమ్
మొతుత్ మ్ కయ్లాబుమ్.

5 జలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ పబు దెత వేర బాసల్ తెన్
లటట్బెల్ అంక సరద్, గని అనెన్ కిచొచ్ ఆస జతసిమెలె, తుమ్ క
‘మానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబుచ కబురుల్ సంగుతు’
మెనయ్ అంచి ఇసుట్ మ్. సంగుమ్ చ మానుస్ల్ అరుద్ మ్
కెరంతిరితిసొంతబాసతెన్కోజలెకుఅరుద్ మ్సంగిలెకయ్,
సూన్ తసక లాబుమ్, ఆతమ్తె వడుడ్ ల తిలస నేనిల్ బాస తెన్
పబుచి కిచొచ్ జవుస్ కోడు సంగితి కంట, తిలస జానిల్ బాస
తెన్ పబుచి కబుర్ సంగిలె చెంగిలి.

6బావుడుల్ ,ఆఁవ్ తుమ్ చితెజా కెర తుమ్ నేనిల్ బాస తెన్
లటట్బెల్, తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబు దెకయ్ లిసి కిచొచ్
జలెకు నే సంగిలె తుమ్ క కిచొచ్ లాబుమ్? ఆఁవ్ తుమ్ చి
పాసిజా దేముడుచి సతిత్మ్ సూనవుక నెంజిలె, దేముడుచి
రిసొ తుమ్ క నొవి గాయ్నుమ్ చి సికడెల్ జలెకు, జో సంగిలి
కబుర్ నే సూనయ్ లె జలెకు, జోచి బోద నే సంగిలె జలెకు,
అఁవ్ దసిస్ నే కెరెల్ తుమ్ క కిచొచ్ లాబుమ్! కిచొచ్ లాబుమ్
నాయ్. 7మూరి జలెకు, వీన జలెకు జీవ్ నెంజిల రితయ్
బజింతలు, కి అవాడ్ జయెదె. బజెనక ఉచరెల్ సొసుట్ మ్ నే
బజిలె, మానుస్ల్ రాగుమ్ కీసి చినుల? 8 పడొత్ , జమానుల్ చి
నపిప్ర్ మూరి జవుస్ సొసుట్ మ్ నే బజిలె, యుదుద్ మ్ కెరుక
మెన జేఁవ్ జమానుల్ తె కో తెయార్ జవుల? 9తుమ్ చి తెన్
కి దసిస్, తుమ్ సొసుట్ మ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి తుమ్ చి జీబ్
తెన్ నే లటట్బెల్, లటట్బిల్ బాస తెన్ తుమ్ కిచొచ్ సంగిలిసి కీసి
జాననుమ్ దె? తుమ్మానుస్ల్ కనాయ్, గనిఆరివాదుతెన్
లటట్బిల్ రితి తసెత్.

10నిజుమి,ఈంజలోకుమ్ తెఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్బాసల్తవుల,
చి జేఁవ్బాసల్ ఎతిక్తె అరుద్ మ్ నెంజిల కొడొ తయెనాయ్.
11గని, కేన్బాసఆఁవ్నేనెల్,జాబాసతెన్ఎకిక్లొలటట్బెల్,జో
అంకవేరయ్దేసిమ్ చమానుస్ జయెదె,ఆఁవ్ కిజోకవేరయ్
దేసిమ్ చమానుస్ జయిందె.

12 తుమ్ చి తెన్ కి దసిస్. పబుచ ఆతమ్వరల్ క తుమ్ క
ఆస అసెస్చి రిసొ,ముకిక్మ్ క నంపజలసమొతుత్ మ్ ఆతమ్క
వడిడ్తి రితి పబు దిల వరల్ బుదిద్ తెన్, నిదానుమ్ తెన్
దెరనుక అసెస్.

వేర బాస తెన్ లటట్బెల్ కీస్ తంక
13 ఎతిక్జిన్ క కామ్ క జెతి, పబుచి కోడు కో వేర బాస

తెన్ లటట్బెల్, ‘జా అరుద్ మ్ సంగితి సెకి దొరుక్ జవుస్’
మెనయ్ తుమ్ పారద్న కెర. 14 అమ్ నేనిల్ బాస తెన్ ఆఁవ్
జవుస్ పారద్న కెరెల్, అంచి ఆతమ్యి పారద్న కెరయ్, గని
అరుద్ మ్ నెంజిలి రిసొ అంచి బుదిద్తె పలితుమ్ దెరె నాయ్.
15జాకయ్, ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక? ఆతమ్ తెన్ కి పారద్న కెరిందె,
మెనుస్ తెన్ కి పారద్న కెరిందె. పబుచ గనుమ్ లు ఆతమ్
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తెన్ గాయిందె, చి మెనుస్తె అరుద్ మ్ తెన్ కి గాయిందె.
16నెంజిలె, ఏక్ ఆతమ్ తెనిన్ తుమ్ చితె ఎకిక్లొ పబుక కిచొచ్
జవుస్సరద్ తెన్జొఒరసంగిలె,జాసెకివరుమ్నెంజిలసజో
సంగిలిస్ చికోడుచిఅరుద్ మ్నేన కెర,జోమానుస్చిసరద్చిజా
పారద్నతె కీసిజోచిమెనుస్ బెదవ ‘*తెదిద్లి’మెనఒపప్నుల?
నెతిరి! 17నిజుమిజోమానుస్ జోచి సరద్ సంగ తయెదె, గని
సూన్ తొమానుస్క కిచొచ్ లాబుమ్నాయ్.

18తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్ వేర బాసల్ తెన్ ఒగగ్ర్
లటట్బత్సిచి రిసొ పబుక అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. 19 గని,
సంగుమ్ తెఆఁవ్తిలిపొదిఅనెన్కొల్ అరుద్ మ్ నే కెరంతి,జేఁవ్
నేనిల్ బాస తెన్ దెసుస్ వెయిలు కొడొ లటట్బిత్ కంట, జేఁవ్
అరుద్ మ్ కెరంత బాసచ పాఁచ్ కొడొ జోవయింక బోదన కెరి
రితి లటట్బుక అంక ఇసుట్ మ్.

నంపజలస ఆతమ్క వడిడ్త్ రితి సంగుమ్ తె కిచొచ్ కెరుక
20బావుడుల్ , బాలబోదల్ చి బుదిద్ తెన్ తుమ్ తా నాయ్.

పాపుమ్ చి కామ్ క జలె, నేనల్ బాలబోదల్ రిత తా, గని
బుదిద్చి కామ్ క జలె వడిడ్ల రితజా. 21 †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లఆగన్ల్ తెరెగడ్య్ లికోడు కిచొచ్మెలె,
‡“ ‘వేర బాసల్ తెన్ వేర దేసిమ్ లుచ మానుస్ల్ చి

చోండివాట్
ఈంజ దేసిమ్ చక బోద కెరిందె.
కెరెల్ కి, సూన్ తినాయ్’మెన
పబు సిచచ్చి తీరుప్ సంగితయ్.”

22 జా కోడు సదు కెరెల్, నంపతిలసక నాయ్, గని
నంపనెంజిలసకయ్ జేఁవ్ క అనామ్నుమ్ చి పాపుమ్ లయితి
గురుకయ్ జేఁవ్ నేనల్ బాసల్ తెన్ లటట్బిత్స్ క పబు
సెలవ్ దెతయ్. జానిల్ బాస తెన్ పబుచ కబురుల్
సంగితిసి, మాతుమ్, నంపనెంజిలసచి రిసొ నాయ్, గని
నంపజతసకయ్ ‘అరుద్ మ్ కెరంతు’ మెనయ్ పబు సెలవ్
దెతయ్.

23 జలె, నంపజలస మొతుత్ మ్ సంగుమ్ తె బెదితి పొది
ఎతిక్జిన్ జేఁవ్ వేర వేర బాసల్ తెన్ లటట్బెత్ తిలె, వేర
మానుస్ల్ జలెకు, ఎదగ్రె నంప నెంజిలస జలెకు తెడి
అయ్ లె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ క ‘వెరి జా అసిత్’ మెనుల.
24 జానిల్ బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ ఎతిక్జిన్ సంగిలె,
నంపనెంజిలొసొ జవుస్, వేరమానుస్ జవుస్ తెడి అయ్ లె,
ఎతిక్జిన్ సంగితిసి సూన, జోవయించి పాపుమ్ చినన,
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి అతిత్ సంగిలిస్ క జో మానుస్ పరిచచ్ జలి
రితి జతయ్. దేముడు దెతి తీరుప్ల్ సూన్ తయ్, చి
25 జోవయించి పెటిట్ తిల గుటుట్ ల్ జోవయింక సొసుట్ మ్

డీసుల, చిజోవయించిమొకెమ్ సెరున్ సేడ, పబుక బకి కెరెదె,
చి దేముడు తుమ్ చి తెన్ తిలిసి జో ఒపప్నెదె.

26 జలె, అనెన్ కిచొచ్ తుమ్ క సంగుక, బావుడుల్ ? తుమ్
సంగుమ్ తె బెద వెసితి పొది తుమ్ చితె ఎతిక్ మానుస్క
కిచొచ్ జవుస్ ఆతమ్సెకి తయెదె. ఎకిక్లొక ఏక్ గనుమ్
గ యిందెమెన తయెదె, అనెన్కొల్ క కిచొచ్ జవుస్బోదన కెరుక
మెన తయెదె, అనెన్కొల్ క పబు కిచొచ్ జవుస్ దెకవ తిలిసి
సంగుక మెన తయెదె, అనెన్కొల్ కేన్ జవుస్ ఆతమ్బాస తెన్
కిచొచ్ జవుస్ సంగెదె మెన తయెదె, అనెన్కొల్ క జా కోడుచి
అరుద్ మ్ సంగెదె మెన తయెదె. సంగుమ్ తె కిచొచ్ కెరెల్ కి
ఎతిక్జిన్ క కామ్ క జెతి రితి తుమ్ కెర. 27 కో ఆతమ్బాసల్
తెన్ లటట్బత్స తిలె, ఎకిక్, దొగుల గే తీగల్ వరస్ తెన్ జేఁవ్
బాసల్ తెన్ లటట్బుత్ , చి ఎకిక్లొ జా అరుద్ మ్ సంగుసు.
28 గని, అరుద్ మ్ సంగితొసొ ఒతత్ నెంజిలె, వేర వేర బాసల్
తెన్ లటట్బొత్ సొ సంగుమ్ తె తుకెల్ తా. జోక జొయియ్ బాసల్
పబు తెన్ లటట్బుక, గని కో సూన్ తి రితి నాయ్. 29 పడొత్ ,
పబుచ కబురుల్ సంగితసదొగులతీగల్ జోచ కబురుల్ సంగుతు,
చి తిల మానుస్ల్ జేఁవ్ సంగితిస్ చి అరుద్ మ్ ఉచరంతు.
30అనెన్కొల్ క ఒతత్ వెసతిలొసొకపబు కిచొచ్ దెకయ్ లె,అగెగ్చొ
తుకెల్ తంక. 31 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్జిన్ వరస్ తెనిన్ ఎకిక్లొచి
పడొత్ అనెన్కొల్ పబుచ కబురుల్ సంగుక జయెదె. దసిస్ వరస్
తెన్ లటట్బెల్, ఎతిక్ మానుస్ కిచొచ్ జవుస్ సికుక జయెదె,
ఎతిక్మానుస్ కిచొచ్ జవుస్అరుద్ మ్ సూనుక జయెదె;జాగర
సంగితిస్ జలెకి, దయిరిమ్ సంగితిస్ జలెకి. 32 పబుచి
కబుర్ జో సంగితి సెకిక ముదొద్ కెరి సెకి జోచి అతిత్ అసెస్.
తుకెల్ తంక సూటి తిలె, తెరె. 33 దేముడు జోచి సంగుమ్ తె
సేంతుమ్ దెతొసొ గని జో అలల్ర్ లు కెరొసొ నెంజె.

34 పబుచ మానుస్ల్ చ సంగుమ్ లు ఎతిక్తె కెరి రితి,
ఒతత్చి సంగుమ్ తె కి తేర్ బోదల్ తుకెల్ తంక. జేఁవ్ లటట్బుక
సెలవ్ నాయ్, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్
రితి మునస్రుస్ల్ చి తెడి జేఁవ్ తంక. 35 జేఁవ్ కిచొచ్ జవుస్
పుసుక మెలె, మునస్రుస్ల్ క గెరి పుస తంక. తేర్ బోద
సంగుమ్ తెలటట్బుకచెంగిల్నాయ్. 36తుమ్వేరఉచరసు
జలె, దేముడుచి కోడు తుమ్ చితెయ్ మొదొల్ జలి గే?
నెంజిలె, ఎకిక్ తూమ్ సూన అసుస్స్ గే?

37 ‘పబుచ కబురుల్ సంగితొసొ ఆఁవ్’ మెన అనెన్ కో
ఉచరెల్, ‘పబుచి ఆతమ్సెకి తతొసొ ఆఁవ్’ మెన అనెన్ కో
ఉచరెల్, ఆఁవ్ తుమ్ క రెగిడిల్న్ క ‘పబుయి దిలిసి ఆడ’ మెన
జో ఒపప్నుక. 38జో ఈంజ ఒపప్నె నాయ్ గే, జోమానుస్క
‘పబుచి ఆతమ్సెకి తిలొసొ’మెన ఆమ్ ఒపప్నుమ్నాయ్.

* 14:16 14:16తెదిద్లిమెలెఆమేన్. † 14:21 14:21తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్.
ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 14:21 14:21యెసయా 28:11-12, దివ్తీయోపదేశ కాండుము 28:49.
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39జలె,బావుడుల్ , పబుచ కబురుల్ సంగిమ్ దెమెనతుమ్
ఆసజా,చిజోచిఆతమ్సెకిక వేరబాసల్తెన్లటట్బిత్స్ క అడుడ్
కెర నాయ్, 40 గని కిచొచ్ కెరెల్ కి, బుదిద్ తెన్ మరియాద్ తెన్
సేంతుమ్ తెన్ కెరన.

15
యేసుకీసుత్ మొర కచితుమ్ అనెన్ జీవ్ జలిస్

1 జలె, అపెప్ బావుడుల్ , సుబుమ్ కబుర్ సంగితి రిసొచి
తుమ్ క ఉచార కెరయిందె. ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క
సూనయ్ లిపొదికిచొచ్ కిచొచ్ సంగిలమ్గే,తుమ్ఉచర. జా
ఎతిక్ తుమ్ సూన నంపజలదు. 2 ఆఁవ్ సంగిలి సుబుమ్
కబుర్ చి తుమ్ నే పఁవిస్తె నిదానుమ్ జా అసుస్స్ జలె,
జాచి రిసొ రచిచ్ంచుప జతె అసుస్స్. గని నంపజలస తెన్
తుమ్ బెదిలిసి ఆరిచి జలె, తుమ్ క నముకుమ్నాయ్.

3 జలె, అంక దిలిస్ క ‘ఎతిక్చి కంట ముకిక్మ్ చి, జా’
మెనయ్ తుమ్ క ఆఁవ్ అనెన్ తిలయ్. కిచొచ్ కోడు మెలె,
‘జరుగ్ జయెదె’ మెనపూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి
రితి, అమ్ చ పాపల్ గెచచ్య్ తి బలి జతి రిసొ కీసుత్ మొర,
4 రోయి జా, ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుచి కొడొతె అగెగ్
రెగిడిల్ రితి తిరత్ క అబొబ్సి జోక అనెన్ జియడఉటట్య్ లన్.
5 *కేపాక, పడొత్ బారజిన్ సిసుస్ల్ మొతుత్ మ్ క డీసిలన్.
6 పడొత్ పాఁచ్ పుంజొ జిన్ చి కంట ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజలసక
ఎకెక్ సుటు డీసిలన్. జోవయింతె అపెప్క ఒగగ్ర్ జిన్ జివివ్
అసిత్, గని సగుమ్ జిన్మొర గెల.

7 పడొత్ , యాకోబుక డీసిలన్. పడొత్ సుబుమ్ కబుర్
సూనవుక మెన జో నిసానల్ బారికుల్ ఎతిక్జిన్ క డీసిలన్.
8 పడొత్ , ఆఁవ్ అగెగ్ జోచొ సిసుస్డు నెంజ తా, ఆఁవ్ సరి
జతి సమయుమ్ క నే జెరిమ్లొసొ జలె కి, ఆకర్ క అంక కి
డీసిలన్. 9జోచబారికుల్ఎతిక్చికంటఆఁవ్దాక్జయిందె.
‘జోచొ బారికి’ మెననుక ఆఁవ్ విలువ కి నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, జో దేముడుచ బకుల్ జల నంపజలస్ క ఆఁవ్ అగెగ్
†అలల్ర్ కెరె తిలయ్. 10 గని జో దేముడుచి దయచి రిసొ
‡రచిచ్ంచుప జా జోచొ బారికి ఆఁవ్ జా అసిస్, చి అంక కెరిల్
దయ ఆరిచి నెంజె. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్ ఒగగ్ర్
కామ్ కెర అసిస్, జా అంచి సొంత సెకి తెన్ నాయ్, గని
అంచి పెటిట్ తిలి దేముడుచి దయయ్ అనెన్ ఈంజ కామ్
కెరవ అసెస్. 11ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లె కి, జేఁవ్
సూనయ్ లె కి, అమ్ ఒండి ఈంజయ్ ఎకిక్ సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెరసుమ్ చి, తుమ్ నంపజలదు.

కీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్సి మానుస్ల్ అనెన్ జీవ్ జా
ఉటుట్ క

12 జలె, కీసుత్ ‘మొరికయ్, దేముడు జోక అనెన్ జియడ
ఉటట్య్ లన్’మెనసుబుమ్ కబుర్తిలె, ‘మొరల్సఅనెన్ జీవ్
జాఉటిట్తి నాయ్’మెన తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్ కీసి సంగుక
జయెదె? 13 మొర, అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క నెంజె మెలె,
కీసుత్ కి ‘జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్’ మెనుక జయెదె. 14 కీసుత్
అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్ జలె, ఆఁవ్ బోద కెరిసి, తుమ్ చి
నముకుమ్ ఎతిక్, ఆరి. 15 అనెన్ దసిస్ తిలె, దేముడుచి
రిసొచి అమ్ చి సాచి అబదుద్ మ్ చి జా తయెదె. కిచొచ్క
మెలె, జోక ‘కీసుత్ క అనెన్ జీవ్ కెర ఉటట్య్ లన్’ మెన సాచి
సంగిలమ్. గని ‘మొరల్స జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్’ మెలిస్
ఏక్వేలనిజుమ్జలె,యేసుక కిజోదేముడుజియడఉటట్వ
తయెనాయ్. 16 కిచొచ్కమెలె,మొరల్సఅనెన్ జీవ్జాఉటిట్తి
నాయ్ మెలె, ‘కీసుత్ కి అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్.’ 17 కీసుత్
అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్ మెలె, తుమ్ చి నముకుమ్ ఆరి
అసెస్మెనుక జతి, చిఅపెప్క తుమ్ చపాపల్తెనిన్ అసుస్స్
మెనుక జయెదె. 18జా నిజుమ్ జలె, కీసుత్ క నంపజలస
మొరల్స కి నాసెనుమ్ తె గెచచ్ తవుల. 19 ఎకిక్ ఈంజ
లోకుమ్ తెచి అమ్ చి జీవితుమ్ చి రిసొ కీసుత్ అమ్ క కామ్ క
జయెదె మెన అమ్ చి నముకుమ్ తిలె, ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ ఎతిక్చి కంట, అమిమ్ నిసాక్రుమ్ తిలస జమ్ దె.

20 గని నిజుమి కీసుత్ మొరున్ తెంతొ జీవ్ జా ఉటట్ కెర,
మొర అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క తిలసకతె తొలుస్ర్ జా అసెస్.
21 §తొలితొచొ మానుస్ ఆదాము పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ
మొరున్మొదొల్జా అయ్ లి. గనిమొరున్ తెంతొ అనెన్ జీవ్
జా ఉటుట్ క అనెన్కొల్ మానుస్ తెంతొ అయ్ లి. 22 ఆదాముచి
తెడి ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్మొర గెతతి, దసిస్ కీసుత్ చి
తెడి తిలస ఎతిక్జిన్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల.

23 గని ఎతిక్జిన్ సరిగా వరస్ తెన్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క
అసెస్. తొలితొ తొలుస్ర్ జలొ కీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటట్
అసెస్. పడొత్ , జో ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతి దీసిక
జోచయ్ జల మానుస్ల్ కి జీవ్ జా ఉటుట్ ల. 24 జా జరుగ్
జలి పడొత్ క, ఆకర్ క, *అదికారుమ్ తిలిస్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి,
†అదికారుమ్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ‡సెకివొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి జో
జీనగెచచ్ కెర,యేసుజోచిరాజిమ్దేముడుఅబొబ్స్ చిఅతిత్
అనెన్ సొరప్ కెర దెయెదె. తెదొడి ఆకర్ జయెదె. 25మదెనె,
జోచవిరోదుమ్సుదల్ఎతిక్క,జోజిన్ తెఎదక, కీసుత్ సొంత
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ఏలుప కెరుక అసెస్. 26జా ఆకర్ క నాసెనుమ్ జలి విరోది,
మొరున్.
27 §“జో ఏలుప కెరి రిసొ, దేముడు
ఎతిక్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్”
మెనరెగడ్ అసెస్. మదెనె కీసుత్ చి అతిత్ ఎతిక్సొరప్ కెర దిలొసొ
అబొబ్సి. జోఅబొబ్స్ కయ్పిటట్వ, ఎతిక్ కీసుత్ చి అదికారుమ్
తెంతొ అసెస్. 28 కీసుత్ ఎతిక్క జీన కేడయ్ లె, ఈంజ
మదెనె జోచి అతిత్ జా ఎతిక్ సొరప్ కెర తిలొ అబొబ్స్ చి అతిత్
తెదొడ్ కయ్ జొయియ్ అనెన్ సొరప్ కెర దా, జొయియ్ అబొబ్స్ చి
తెడి కి తయెదె. దసిస్ దేముడు అబొబ్సి ఎతిక్కపూరిసొంత
ఏలుప కెరెదె.
అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దెచి రిసొ బుదిద్ ఇండ

29మొరల్సఅనెన్జీవ్జాఉటిట్తినాయ్మెలె,సగుమ్ జిన్
కిచొచ్క మొరల్సచి రిసొ బాపిత్సుమ్ నఙన్ తతి? మొరల్స
ఎదగ్రె అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్ జలె, జోవయించి రిసొ
సగుమ్ జిన్ కిచొచ్కబాపిత్సుమ్ నఙన్ తతి? 30మొరల్స అనెన్
జీవ్జాఉటిట్తినాయ్జలె, ‘మొరిల్సి జీవ్జాఉటుట్ ల’మెన
ఆఁవ్ కిచొచ్క కెదొద్డ్ తెదొడ్ మొరి పమాదుమ్ ఆనయ్ తసి?
జీవ్ జా ఉటుట్ క నెంజె మెలె, ఇసి జతె తతత్య్ గే?*
31 నాయ్, బావుడుల్ , తుమ్ నంపజలి రిసొ ఆఁవ్ పబుచి
తెడి కెదిద్ గవురుమ్ ఉచరంతసి గే, తెదిద్ కచితుమ్ ఆఁవ్
కిచొచ్ సంగితసి మెలె, రోజుక ఆఁవ్ మొరసి. 32 ఎపెసు
పటున్మ్ తె, జేఁవ్ కెల్ క కెలిత్ రితి ఆఁవ్ జంతువుల్ తెన్
జుజిజ్ల్ రితి జలయ్. ఆఁవ్ దసిస్ జతిస్ తె ఈంజయ్
లోకుమ్ తె అంక కిచొచ్ లాబుమ్! కిచొచ్య్లాబుమ్నాయ్.
మొరల్సఅనెన్ జీవ్జాఉటిట్తినాయ్జలె,పబుచి రిసొ కిచొచ్
అలల్ర్ సేడెల్ కకక్ లాబుమ్నాయ్, చి
†“కలిక ఆఁవ్మొరిందె చి రిసొ
ఆజి కంక, పియ కెర, ఎదిల్ సరద్ కెరుమ!”
మెనుక జతి. 33 తుమ్ మోసిమ్ జా నాయ్!
“పాపుమ్ బుదిద్చ మానుస్ల్ తెన్ బెదిలె, చెంగిల్ బుదిద్
తిలొసొ కి పాడ్ జయెదె” మెన సంగితి కోడు నిజుమ్.
34 అలెల్, ఉటట్ ! బుదిద్ జా పాపుమ్ ముల! సగుమ్ జిన్
దేముడుక ఎదగ్రె నేన్ తి, చి జోవయించ రుజుజ్ ల్ దెకవుక
అసెస్! తుమ్ క ‘లాజ్ జా జతు’ మెనయ్ ఆఁవ్ ఇసి
సంగితసి.
మొర, నొవిపోలిక జా పరలోకుమ్ తె జెరిమ్తిస్

35గని తుమ్ చితె కో గే కిచొచ్ పుసెదెమెలె, “మొరగెలస
కీసి జా అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల? ఉటెల్ , కిచొచ్ రగుమ్ ఆఁగ్
తెన్ తవుల?” మెనపుసెదె. 36ఓ బుదిద్ నెంజొలొసొ, తుక
వెరి! కిచొచ్ జవుస్ బి గలిలె, ఉపిప్ర్ చి చామ్ మొరెల్కయ్

జిఁయ మొకక్ జయెదె! 37 బీ గలితొసొ గోదుమ్ గే, కిచొచ్
జవుస్ వేర గిడడ్ల్ గే పంటొ జంక జలె, జేఁవ్ చి రూపుమ్జా
గలిలి బీక వేర జతయ్. జా గలిలి బి ఎతిక్ గిడడ్య్, జా
ఉటిట్తిసిమొకక్య్. 38గనిజాబిజీవ్జాఉటట్ గజజ్ల్ జంక
జలె, జో నిసానిల్ రూపుమ్ దేముడు దెయెదె. ఏక్ రగుమ్
గిడడ్ల్ చ మొకక్ల్ క ఏక్ రూపుమ్, అనెన్క్ రగుమ్ గిడడ్ల్ చ
మొకక్ల్ క అనెన్క్ రూపుమ్ జో దెయెదె. 39 ఆఁగ్ తిలసక
జలె, వేర వేర రగల్ రూపుమ్ లు తవుల. మానుస్ల్ క
ఏక్ రగుమ్, జంతువుల్ క అనెన్క్ రగుమ్, పిటట్ల్ క అనెన్క్
రగుమ్, మొసస్క అనెన్క్ రగుమ్. 40 పడొత్ వేర లోకుమ్ చ
జీవుల్ క ఏక్ రగుమ్ రూపుమ్ లు తవుల, గని ఈంజ
లోకుమ్ చ జీవుల్ క వేర రగుమ్ రూపుమ్ లు తవుల. వేర
లోకుమ్ తె తిలిస్ చి ఉజిడి ఏక్ రగుమ్ డీసెదె, ఈంజ
లోకుమ్ తెతిలిస్ చిఉజిడిఅనెన్క్ రగుమ్డీసెదె. 41పొదుద్ క
ఏక్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె, సుకక్ల్ క ఏక్ రగుమ్ ఉజిడి
తయెదె, జోనుక అనెన్క్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె. అనెన్ ఏక్
సుకొక్చి ఉజిడి ఏక్ రగుమ్, అనెన్క్ సుకొక్చి ఉజిడి అనెన్క్
రగుమ్ తవుల.

42మొరల్స అనెన్ జీవ్జాఉటిట్తిస్ తెన్ కి దసిస్. బి గలిలి
ఈంజ ఆఁగ్ జలె, మొరిసి. అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిసి, జలె,
మొరిసి నెంజె. 43బి గలిలిఈంజ ఆఁగ్ క గవురుమ్నాయ్.
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిత్ మాతుమ్, అమ్ చి ఆఁగ్ పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ తెన్ గవురుమ్ తెన్ తయెదె. బి గలిలి ఈంజ
ఆఁగ్ క సెకి నాయ్, గని అనెన్ జీవ్ జా ఉటెల్ , అమ్ చి ఆఁగ్
పరలోకుమ్ చి సెకి తెన్ తయెదె. 44 బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్
ఈంజలోకుమ్ చి ఆఁగుచి జయెదె, గని అనెన్ జీవ్జాఉటెల్,
పరలోకుమ్ చిఆఁగ్ రగుమ్తయెదె. ఈంజలోకుమ్ చిఆఁగ్
రగుమ్ చఆఁగ్ చఅసిత్ జలె, పరలోకుమ్ చిఆఁగ్ చ రగుమ్ చ
ఆఁగ్ లు కి తవుల. 45దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;
‡“దేముడు తొలితొ జెరమ్యిలొమానుస్ ఆదాము జీవ్ తిలి

పానుమ్ జలన్”
కీసుత్ జలొ ఆకర్ చొ ఆదాము,మాతుమ్, జీవ్ దెతొ ఆతమ్యి
జలన్. 46 ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలసి తొలితొ జయె నాయ్.
తొలితొఆఁగ్ కయ్జెరుమ్న్జయెదె. పడొత్ కయ్ఆతమ్తెజెరుమ్న్
జయెదె. 47 తొలితొచొ మానుస్ బుఁయిచి మతిత్ తెంతొ
జెరిమ్లొసొ జలన్. పడొత్చొ మానుస్, మాతుమ్, పరలోకుమ్
తెంతొ జెరిమ్లన్. 48మతిత్ తిలొసొ కీసొ తిలొ గే, జోచి పడొత్
జెరిమ్ల మతిత్ తెన్ తిలస ఎతిక్జిన్ దసస్య్. పరలోకుమ్
తిలొసొ కీసొ గే, పరలోకుమ్ చి జెరుమ్న్ జలస ఎతిక్జిన్ కి
దసస్య్ జవుల. 49 అపెప్ మతిత్తె తిలొసొచి పోలికతెన్
అసుస్మ్. దసిస్, పరలోకుమ్ తిలొసొచి పోలిక కి జమ్ దె.
50బావుడుల్ ,ముకిక్మ్ క తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె,

* 15:30 15:30మెలె, జో దసిస్ మెన సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తతత్య్, చి జా కోడు సూనుక నెసిలస కోపుమ్జా జోవయింకమారుక ఉచర కిచొచ్ కిచొచ్
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1 కొరింది 15:51 251 1 కొరింది 16:18

ఈంజలోకుమ్ చిఆఁగ్ఈంజలోకుమ్ చిలొఁయిదేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదుక నెతె. మొరిసి నేమొరిస్ తె గెచుచ్క నెతె.
మొరిస్ క ఒతత్య్ వాట తయె నాయ్. జాకయ్, ఒతత్య్
గెచుచ్క జలె,మొరిస్ జతిక నేమొరిస్ క పాయెనాయ్.

51ఈందె, దేముడు దెకయ్ లి గుటుట్ తుమ్ క సంగితసి.
ఆమ్ ఎతిక్జిన్ మొరుమ్ నాయ్, అమ్ నంపజలస
ఎతిక్జిన్ మారుస్ప జమ్ దె. 52 ఈంజ ఉగుమ్ చి ఆకర్ క
పబు నపిప్ర్ మూరి పుఙిలె, అంకి రెపప్ నే పెడెత్ బేగి మారుప్
జమ్ దె. జో నపిప్ర్ మూరి పుఙిలె, మొరల్స పరలోకుమ్ తె
బెదితి నే మొరి పోలిక జా అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల కి, జీవ్
తిలసయ్ కి దసిస్ పోలిక జా మారుస్ప జవుల. 53 కిచొచ్క
మెలె, పాడ్ జతి ఈంజ ఆఁగ్ పాడ్ నే జతి రగుమ్ జా
మారుస్ప జంక అసెస్. మొరి ఈంజ ఆఁగ్ నే మొరి రగుమ్
జా మారుస్ప జంక అసెస్. 54పాడ్ జతిసి పాడ్ నే జతిసి
జామారుస్ప జలి మెలె, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి కోడు
తెదొడ్ కయ్ నెరవెరుస్ప జయెదె.
§“మొరున్క పాడ్ కెర గెల కెర,
పరలోకుమ్ చొ దేముడు జీన అసెస్”
మెన ఏక్, పడొత్ ,
55 *“ఓమొరున్, కేతె జీనల్ది?
ఓమొరున్, కేతె తుచి విసుస్మ్?!”
మెన అనెన్క్ కోడు నెరవెరుస్ప జయెదె.

56 జలె, మొరున్చి విసుస్మ్ కేతె మెలె, పాపుమ్ తె.
†దేముడు తొలితొ దా తిలి ఆగన్ల్ పాపుమ్ చి సెకి. 57 గని,
జో దేముడుక జెయియ్! అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి
అతిత్ జో అమ్ క జీనవ అసెస్!

58జాకయ్,పేమతిలబావుడుల్ ,డిటుట్ మ్తాఅనామ్నుమ్
నే జతె, పబుచి తెడి తుమ్ సెమ సేడ కెరి కామ్ ఆరి కామ్ క
నెంజిలిసినెంజెమెనజానయ్,జోచికామ్తుమ్నిదానుమ్
తెన్ కెరె తా.

16
బీదల్ చి రిసొ డబుబ్ల్ ఉకుక్ల్ క

1 జలె, యెరూసలేమ్ తెచ యూదుల్ తెచ బీద జల
నంపజలసచి రిసొ డబుబ్ల్ ఉకల్తిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, గలతీయ పాంతుమ్ చ సంగుమ్ ల్ క ఆఁవ్
సంగిలిరితి,తుమ్ కయ్కి “దసిస్ కెర”మెనఆఁవ్సంగితసి.
2 మెలె, ఎతిక్ అయ్ తరి తుమ్ చితె ఎతిక్ మానుస్, గెలి
సతత్రెకక్ పబు కెదిద్ లాబుమ్ జోవయింక దొరుక్ కెర తయెదె
గే జేఁవ్ దెక, జాక ఏక్ వాట తిఁయ తంక, చి సతత్రెకక్
సతత్రెకక్ సరుద్ కెరెల్, ఒగగ్ర్ జా తయెదె. చి ఆఁవ్ జెతి పొదిక
ఉకుక్ల్ క తుమ్ బమమ్ జంక నాయ్. 3పడొత్ , ఆఁవ్ అయ్ లె,
‘నిదానుమ్ కెరుల’ మెన తుమ్ కకక్ కకక్ నిసాన్ తె గే,

జా గురుక ఆఁవ్ ఉతల్ రెగడ్ దెయిందె, చి తుమ్ ఉకుక్ల
దెతి డబుబ్ల్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె జోవయించి అతిత్
తెదయిందె. 4ఆఁవ్ కి గెలె చెంగిల్ మెన డీసిలె, అంచి తెన్
జేఁవ్ జెవుల.
కొరిందిల్ తె పవులు గోత్ గెచుచ్క ఉచరిల్స్

5 ఆఁవ్ మాసిదోనియ వాట్ గెచుచ్క ఉచర అసిస్, చి
ఒతత్ గెలయ్ మెలె, తుమ్ తె గోత్ జెయిందె, 6 చి ఏక్ వేల
ఇదిల్ ఒగగ్ర్ సేంపు తుమ్ చి తెన్ తయిందె, నెంజిలె ఒండి
చలిల్ పొది కి ఒతత్ తంక జయెదె, చి ఒతత్ తెంతొ ఆఁవ్ కేన్
పయానుమ్ గెలె కి, తుమి అంక బార్ కెర తెదవుక జయెదె.
7 ఆఁవ్ అపెప్ వాట్ గెతి పొది తుమ్ క గడియ దెక ఉటట్
గెచుచ్క నెసి, గని పబు సెలవ్ దిలె, పడొత్ గెలె, తుమ్ చి తెన్
సగుమ్ సేంపు తాఁ గెచుచ్క జయెదె. జయియ్ అంచి ఆస.
8 గని మదెనె, పెంతెకొసుత్ పండుగు ఎద ఇనెన్ ఎపెసుతె
తయిందె. 9 కిచొచ్క మెలె, అపెప్ ఇనెన్ సుబుమ్ కబుర్ కామ్
ఒగగ్ర్ కెరుక అంక వాటు దొరుక్ జా అసెస్. గని విరోదుమ్
సుదల్ ఒగగ్ర్ జిన్ పిటట్వుక ఉచర అసిత్, చి ఆఁవ్ తిలెకయ్
చెంగిలి.
తిమోతి కొరింద్ తె గెచుచ్క తిలిసి

10 తిమోతి తుమ్ తె అయ్ లె, తుమ్ సరద్ తెన్ బెదవన.
ఆఁవ్ కెరి రితి, జో కి పబుచి కామ్ కెరయ్. 11జాకయ్, జో
దాకు జలెకి కో జోక నిసాక్రుమ్ దెక నాయ్. జో అంచితె
అనెన్ ఉటట్ జెంక మెనబార్ జతిపొదిక సరద్ తెన్ తుమ్జోక
అనెన్ తెదవ. ఆఁవ్ తెదయ్ ల అనెన్ బావుడుల్ తెన్ జో ఉటట్
జెతిస్ క ఆఁవ్ రకితసి.

12అనెన్బావుడుల్ తెన్ తుమ్ తెగోత్ గెసుస్మెన,అమ్ చొ
బావొ జలొ అపొలోల్ క బలవంతుమ్ కెరల్య్, గని అపెప్
గెచుచ్క జోక సెలవ్ నాయ్. జోక వాటు తిలె, పడొత్ కయ్
తుమ్ తె జెయెదె.

13తుమ్తెలివితెన్జాగరతెన్తా,తుమ్ చినముకుమ్
డిటుట్ మ్ దెరన, దయిరిమ్ తెన్ ఇండ, డిటుట్ మ్ తా.
14తుమ్ కిచొచ్ కెరుక జలెకి, పేమయ్తెన్ కెర.

15 జలె, బావుడుల్ , ఒండి అకయ పాంతుమ్ తె సెత్పనుచి
గెర్ చ తొలితొ పబుక నంపజల, చి ఎకిక్ నిదానుమ్ తెన్
నంపజలస్ క దెక తోడు తా అసిత్. 16 దస మానుస్ల్ క
చి అమ్ చి తెన్ సెమ సేడ పబుచి కామ్ నిదానుమ్ కెర
ఎతిక్జిన్ క తుమ్మరియాద దెక.

17 సెత్పను, పొరూమ్నాతు, చి అకయక ఇనెన్ ఉటట్
అయ్ లిస్ చిరిసొఅంకఒగగ్ర్ సరద్. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ఇనెన్
నెంజిలె కి, జేఁవ్ అయ్ లిస్ తెన్ తుమ్ అంచి తెన్ తిలి రితి
జతయ్. 18 తుమ్ చి ఆతమ్క జేఁవ్ కీసి అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరల్
గే, దసిస్ అంకయ్ కి సరద్ కెర అసిత్. దస మానుస్ల్ క తుమ్
మరియాద దెక.

§ 15:54 15:54యెసయా 25:8. * 15:55 15:55 వోషేయ 13:14. † 15:56 15:56 రోమియుల్ 3:20, చి 7:7-13 దెక.
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కచి కచిముదుద్ సంగ తెదయ్ లిసి
19 ఆసియా పదేసిమ్ చ సంగుమ్ లు ఎతిక్ తుమ్ క

జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి. పడొత్ అకుల పిసిక్లల్
జోవయించి గెరి సబ కెరి సంగుమ్ చ ఎతిక్జిన్ తెన్ పబుచి
నావ్ తెన్ చి జోవయించి పేమ కి సంగ తెదయ్ తతి.
20 నంపజల ఇనెన్చ బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ జోవయించి పేమ
సంగ తెదయ్ తతి. ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ చి పేమ
దెకయ్ తి రితి పబుచి నావ్ తెన్ సుదిద్ తిలి ముదుద్ తెన్
జొకర.
ఆకర్ కోడు

21 ఆఁవ్ పవులు సొంత ఆతు తెన్ ఈంజ ఆకర్ కోడు
రెగిడత్సి. ఆఁవ్ రెగడ్య్ లిసి తుమ్ జానుస్. 22 తుమ్ చితె
కో పబుక పేమ కెరె నాయ్ గే, పబు జోక సిచచ్తె తెదవుస్.
అమ్ చొ పబు, తుయి జె!

23 పబుచి దయ తుమ్ చి తెన్ తవుస్. 24యేసుకీసుత్ చి
తెడి అమ్ చి పేమ కి తుమ్ చి తెన్ తవుస్. *తెదిద్లి.

* 16:24 16:24 తెదిద్లి మెలె ఆమేన్.
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కొరిందియుల్ క రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు కొరింద్ పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చక రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్

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

సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొ జోచొ బారికి జా అసిస్ పవులు
రెగిడత్సి. కొరింద్ పటున్మ్ తెచి దేముడుచ సంగుమ్ చక, చి
ఒండి అకయ పదేసిమ్ తెచ జోచయ్ జల అనెన్ మానుస్ల్ క
ఆఁవ్ పవులు తిమోతి తెన్ రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2అమ్ కఅబొబ్ జలొదేముడుచిపబు జలొయేసుకీసుత్ చి
దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్. 3 ఎతిక్ దయక
అబొబ్ జలొ, అమ్ చి ఆతమ్తె అమ్ క డిటుట్ మ్ దయిరిమ్
కెరొ దేముడు జలొ, అమ్ చొ పబు జలొయేసుచొ దేముడు
అబొబ్స్ కయ్ జొఒర. 4 అమ్ చ బాదల్ ఎతిక్తె జో అమ్ క
డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరయ్, చి జో అమ్ కయ్ కెరి డిటుట్ మ్
దయిరిమ్ చిరిసొ,అనెన్ కీసబాదల్సేడల్సకఆమ్కిడిటుట్ మ్
దయిరిమ్ కెరుక జతయ్. 5 కీసి మెలె, కీసుత్ సేడల్ సెమల్ తె
ఆమ్ కీసి బెదితసుమ్ గే, దసిస్, జోచి తెడి తా, జో దెతి
డిటుట్ మ్ తె దయిరిమ్ తె కి అమ్ బెదితసుమ్. 6 తుమ్ క
‘డిటుట్ మ్దయిరిమ్జతు, రచిచ్ంచుపజతు’మెనయ్అమ్
సెమల్ సేడత్సుమ్. తుమ్ కయ్ ‘డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ జతు’
మెనయ్ పబుయి అమ్ కయ్ డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరయ్.
ఆమ్ సేడత్ అలల్ర్ తూమ్ కి సేడ బమమ్ నే జతె ఓరుస్ప జలె,
జోచి డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ తూమ్ కి జసెత్. 7తుమ్ చి రిసొచి
అమ్ చి నముకుమ్ పిటెట్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆమ్ సేడత్
సెమల్ తూమ్ కి సేడెల్, అమ్ కయ్ దొరుక్ జతి డిటుట్ మ్ ఆస
దయిరిమ్ తుమ్ కయ్ కి దొరుక్ జయెదె.

8 ఓ బావుడుల్ , ఆసియా పదేసిమ్ తె అమ్ సేడిల్ బాద కెదిద్
గే తుమ్ నే జాన్ తి రితి జలె, చెంగిల్ నాయ్ మెన అమ్
ఉచరసుమ్. జా బాద కెదిద్ మెలె, అమ్ క కెదిద్ పెలిల్తె తిలి
మెలె, ‘ఓరుస్ప జంక నెతుమ్ ఒగగ్ర్ మొరుమ్ దె గె కిచొచ్గె’
మెలి రితి అనామ్నుమ్ అమ్ క పెలిత్ తిలి. 9నిజుమి,మొరి
సిచచ్ అమ్ వయిలి రితి అమ్ క పెటిట్ డీసిలి; తెదిద్ బాద
తిలి. గని అమ్తెదిద్ బాద సేడుక పబు కిచొచ్క సెలవ్ దిలన్
మెలె, అమ్ చి సొంత సెకిక అమ్ నే నంప కెరె, మొరసక
అనెన్ జియడొత్ దేముడుకయ్ అమ్ నంప కెరుకయ్ అసెస్చి
రిసొయి జో జా సెలవ్ దిలన్. సొంత సెకిక కిచొచ్ నెతుమ్.
10తెదిద్ పమాదుమ్ తెంతొ జో అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరల్న్, చి

అనెన్ దసిస్ అలల్ర్ సేడెల్, అనెన్ అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరెదెమెన
అమ్ క దయిరిమ్. ‘జొయియ్ అమ్ క అనెన్ రచిచ్ంచుప కెరెదె’
మెన,జోచిఉపిప్రిఅమ్పూరినముకుమ్తిఁయఅసుస్మ్.
11అమ్ చి రిసొ తూమ్ కి పారద్న కెర కెర అమ్ క తోడు తా,
చి ఒగగ్ర్ జిన్ పారద్న కెరిల్ రిసొ పబు అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్
మెనయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జోచి సరద్ సంగుల.

కొరిందిల్ క పవులు నిదానుమ్ కెరిల్సి
12జలె, సరద్ తెన్ కిచొచ్సాచి సంగితసుమ్మెలె, పబుచి

సుదిద్ తెన్ జోచి ఎకిక్ నిదానుమ్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె,
ముకిక్మ్ క తుమ్ చితెయ్ ఇండ అసుస్మ్; మానుస్చి సెకి
గాయ్నుమ్ క నాయ్, గని దేముడుచి దయచి సెకిక. 13దసిస్,
కిచొచ్ లుంకడిత్ రితి నాయ్, గని ఎతిక్ తుమ్ సొసుట్ మ్
అరుద్ మ్ కెరంతి రితి జయియ్ అరుద్ మ్ అమ్ రెగిడ్తసుమ్.
14పబుజలొయేసుఈంజలోకుమ్ చకతీరుప్ కెరివెలిల్ దీసిక
‘చెంగిల్ అసిత్’మెన తుమ్ చి రిసొ ఆమ్ కీసి సరద్ జమ్ దె గే,
అమ్ చి రిసొ తుమ్ క దసిస్ సరద్ తంక జయెదె మెన తుమ్
అపెప్ ఇదిల్అరుద్ మ్ కెరన అసుస్స్. తుమ్ క ‘జాకోడుపూరి
అరుద్ మ్ కెరంతు’మెనయ్అంచి ఆస.

15అంచిఈంజ దయిరిమ్ చి రిసొ తుమ్ తెతొలితొ జెంక
ఉచరతిలయ్. గెచుచ్కజతిజలె,తుమ్ కదొవెవ్ర్దెకితయ్,
తివెవ్రి సరద్ జతయ్. 16తొలితొమాసిదోనియపదేసిమిగెతె
తిలివటెట్ తుమ్ తెగోత్గెచుచ్క చిజామాసిదోనియపదేసిమ్
తెంతొ అనెన్ వటెట్ ఉటట్ అయ్ లెపొది కి తుమ్ తె జెంక ఉచర
తిలయ్. దసిస్, ఆఁవ్ అనెన్ యూదయ పదేసిమ్ తె గెచుచ్క
బార్ జలెపొది తుమి అంక బార్ కెర తెదయ్ తదు.

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

* 1:19 1:19జోవయించి అనెన్క్ నావ్ సీలయు. బారికుల్ 15:27. † 1:20 1:20 గీకు బాస తెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల.
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జోచి ముద గల అసెస్, చి జోతె అమ్ క దొరుక్ జతి వాటక
‘కచితుమ్ దెయిందె’మెన అమ్ క అపెప్ కి రుజుజ్ తతి రిసొ,
అమ్ చి పెటిట్ జోచి ఆతమ్ దా అసెస్.

కొరిందిల్ క పవులు దుకుమ్ కెరుక నెసిలిస్ చి కోడు
23 గని దేముడు అంచి రిసొ సాచి జవుస్! తుమ్ తె

కొరింద్ తె ఆఁవ్ కిచొచ్క అనెన్ జెంక నేతయ్ మెలె, తుమ్ క
సిచచ్ కెరుక నెసి. 24 తుమ్ చి నముకుమ్ చి ఉపిప్రి
ముదొద్ కెరుక అమ్ క అదికారుమ్ నాయ్, తుమ్ క ఏలుప
కెరుక అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్. నముకుమ్ క జలె, డిటుట్ మ్
అసుస్స్. గని, తుమ్ క ‘సరద్సంతోసుమ్ తెన్ తతుత్ ’
మెనయ్, తుమ్ క తోడ్ తంకయ్అమ్ చి ఉదెద్సుమ్.

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

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

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

5 జో మానుస్ అంక దుకుమ్ కెరయ్ లిసి, జలె, ఎకిక్
అంకయ్ దుకుమ్ కెరయ్ లిసి నెంజె. దసిస్ కెర తుమ్
ఎతిక్జిన్ క కి ఇదిల్ జవుస్ దుకుమ్ కెర తయెదె. గని జోక
జాపూచి ఒగగ్ర్ వయడుక నెసి. 6ఎతిక్జిన్ జోక సిచచ్ రితి
కెరిల్సి సరి జలి. 7జాకయ్, ఒగగ్ర్ దుకుమ్ క జో పాడ్ నే
జతిరిసొతుమ్అపెప్జోకచెమించుప కెరబెదవనడిటుట్ మ్
దయిరిమ్ కెర. 8 ‘జోచి రిసొచి తుమ్ చి పేమ జోక దెకవ’
మెన ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి. 9 అంచి కోడు సూన
కెరుల గే నాయ్ గె మెన రుజుజ్ దెకుక ‘జోక తుమ్ సిచచ్
కెర’ మెన జా తుమ్ క ఉతుమ్ తె రెగిడల్య్. 10తుమ్ కకక్
చెమించుప కెరెల్,ఆఁవ్ కిజోక చెమించుప కెరసి. ఆఁవ్ కిచొచ్
చెమించుప కెరుక తిలిమెలె, తుమ్ చి రిసొయిచెమించుప
కెరల్య్మెలె, కీసుత్ చిమొకెమ్ఆఁవ్సంగితసి. 11కిచొచ్కమెలె,
సయ్ తాన్ అమ్ చి పేమ పిటట్వుక ఉచరెదె. జోచి కుటల్
జానుమ్ చిరిసొ ‘జోఅమ్ చిఉపిప్రిజీనుస్నాయ్’మెనయ్
ఆఁవ్ ఇసి తీరుప్ కెర అసిస్.

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

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

సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొచి సరద్
14గనిదేముడుకజొఒర, సయ్ తాన్అలల్ర్ కెరెల్ కి, కీసుత్ చి

తెడి జో దేముడు అమ్ క జీనయ్ తయ్, చి జీనొల్ కీసుత్ చి పటిట్
అమ్ కేనె గెలె కి, కెఁయఁక తెఁయఁక జోక జాన్ తిస్ చి వాసెన
అమ్ చి అతిత్ జో ఒండి దెకయ్ తయ్. 15 కీసి మెలె, రచచ్న
జతసక కి,నాసెనుమ్జతసక కి దేముడుఅబొబ్స్ క డయిలి
దూపుమ్వాసెన రితొ కీసుత్ చి వాసెన ఆమ్. 16జావాసెనక
దెక,జలె,నాసెనుమ్జతసక కి అమ్మొరున్చివాసెన, గని
రచిచ్ంచుప జతసక కి జీవుమ్ చివాసెనజాఅసుస్మ్. దసిస్
జలె, ఇసి పబుచి కామ్ కెరుక కేన్ మానుస్ విలువ జవుల?
17ఆమ్,జలె,జేఁవ్ వేరమానుస్ల్ చిరితిలాబుమ్ క పబుచి
కోడు సికయ్ తస నెంజుమ్. అమ్ విలువ నెంజిలె కి, ఎకిక్
నిదానుమ్ తెన్ తిలిసి తిలి రితి, నెంజిలిసి నే తిలి రితి
దేముడుచి మొకెమ్ జోచి అదికారుమ్ తెన్ కీసుత్ చి తెడి తా
జోచి కోడు సూనయ్ తసుమ్.

3
అమ్ చి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ క పబు సాచి

1 అమ్ అనెన్ అమ్ చి సొంత గవురుమ్ నఙనుక దెర
అసుస్మ్ గే? నెంజిలె, అమ్ చి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ క తుమ్ తె
సాచిఉతల్నఙనుమ్ దెగే? సగుమ్ జిన్ కదససాచిరుజుజ్ ల్
తంక, గని అమ్ క నాయ్. 2 తుమ్ కయ్ దెకిలె, అమ్ చి
సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి ఉతుమ్ రితి తుమి జతసు;
తుమ్ చి పెటిట్ రెగిడిల్ జా ఉతుమ్ ఎతిక్జిన్ సదు కెర అరుద్ మ్
కెరనుక జయెదె. 3 పడొత్ , అనెన్ కిచొచ్ సొసుట్ మ్ డీసత్య్
మెలె, కీసుత్ సొంత రెగిడిల్ అమ్ చి అతిత్ వేర మానుస్ల్ తె
తెదయ్ లి ఉతుమ్, తూమ్ జసెత్ మెన డీసత్య్. సిర తెన్
రెగిడిల్సి నెంజె, గనిజీవ్తిలొదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్యి
రెగిడిల్సిజా,పతె రెగిడిల్సి నెంజె, గనిమానుస్చిపెటిట్ రెగిడిల్సి.
4 కీసుత్ చి తెడి, దేముడు అబొబ్స్ చిమొకెమ్ దసిస్ మెన అమ్ క
దయిరిమ్.
దేముడు దిలి అగెగ్చి పమానుమ్

5 అమ్ చి సొంత సెకిక కిచొచ్ కెరుక తెరుమ్ మెన
ఉచరుమ్నాయ్, నెతుమ్. అమ్ చి సెకి కేనె తెంతొ జెతయ్
మెలె, దేముడు తెంతొయ్. 6యేసుక నంపజతమానుస్ల్ క
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జో దిలి నొవి పమానుమ్ చి రిసొ అమ్ సూనవుక మెన
జొయియ్అమ్ క సెకిదాఅసెస్. ఈంజనొవిపమానుమ్తిలిసి
కిచొచ్ పతె గే, పుసత్కుమ్ తె గే రెగిడల్ కిచొచ్ కిచొచ్ ఆగన్ల్ చి
నెంజె, గని జో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ మానుస్చి పెటిట్
రెగిడ్లిసి. *పతల్ తె జవుస్, కాగల్ తె జవుస్, రెగిడల్ ఆగన్ల్
అమ్మానుస్ల్ చిపాపుమ్దెకవయ్అమ్ కనింద కెరమార,
గని మానుస్చి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ రెగిడిత్సి
మానుస్క †జియడత్య్.

7 జలె, పతె రెగిడల్ ఆగన్ల్ చి మానుస్ల్ క మారి సేవ
దేముడు మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దిలి పొది, జో
దేముడుచి పరలోకుమ్ చి ఒగగ్ర్ ఉజిడి తెన్ గవురుమ్ తెన్
దొరుక్ జలి. కెదిద్ ఉజిడి కెదిద్ గవురుమ్మెలె, దేముడు తెన్
జో దసుస్ల్ జా తిలిస్ చి ఉజిడ్ క గవురుమ్ క ఇసాయేలు
పెజల్మోసేచిమొకెమ్ దెకుక నెతిరల్. పూరుగ్ మ్ చి జా ఆగన్ల్
తెన్ చి పమానుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్, మాతుమ్, తొకిక్
జా జా, కేడ గెలి. 8 దసిస్ కేడయ్ గెతి గవురుమ్ ఉజిడిచి
కంట, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిచి సేవచి గవురుమ్
ఉజిడి ఒగగ్ర్ జయె నాయ్ గె? జయెదె. 9 కిచొచ్క మెలె,
మానుస్క నింద కెరి ఆగన్ల్ సేవచి గవురుమ్ ఉజిడి ఒగగ్ర్
తిలె, మానుస్చి పాపుమ్ పుంచ జోవయింక పునిన్మ్
దెతి సేవక అనెన్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ ఒగగ్ర్ విలువ తయెదె.
10ఇనెన్చి రిసొ కిచొచ్మెనుక జయెదెమెలె,జాచి కంట జీనిల్
గవురుమ్ జీనిల్ విలువ తిలిస్ చి రిసొ, అగెగ్య్ గవురుమ్ చి
విలువ తిలిస్ క అపెప్యి కిచొచ్ గవురుమ్ కిచొచ్ విలువ
నాయ్. 11 కేడయ్ గెలిస్ క గవురుమ్ విలువ తిలి జలె,
కెదొద్డ్ తెదొడ్ తాఁ గెతిస్ క అనెన్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ ఒగగ్ర్
విలువ తయెదె.

12 ఇసి మెన అమ్ క దయిరిమ్ చి రిసొ, దయిరిమ్ తెన్
ఈంజ నొవి పమానుమ్ చి రిసొచి సతిత్మ్ సూనయ్ తసుమ్.
13మోసేచి రితి అమ్ జము నాయ్. జో, జలె, ‘కేడ గెతి జా
ఉజిడి కేడ గెతిసి ఇసాయేలుల్ మెల అమ్ చ పెజల్ దెకుత్
నాయ్,’ మెనయ్, దేముడుతె తెంతొ ఉటట్ అయ్ లి పొది
లాజ్జామొకొమ్డంకనొల్ .

14 జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ కీస జల మెలె, జోవయించి
పెటిట్ బేడు బందిల్ రితి జల, చి ఆజి ఎద కి అగెగ్చి
పమానుమ్ చి వాట జేఁవ్ సదు కెరెల్ పొది, మొకొమ్ డంకన
తతి రితి పెటిట్ సతిత్మ్ చినితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ చి
తెడి మానుస్ తిలెకయ్ జా డంకిలిసి దేముడు కడ వెంట
గెలెదె. 15 నిజుమి, ఆజి ఎద మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్సి
దేముడుచ కొడొ జేఁవ్ కెఁయయ్ సదు కెరెల్ కి,జోవయించి పెటిట్
యేసుకీసుత్ చి రిసొచి సతిత్మ్ చినుక నెతిరి. 16 గని,మానుస్
మారుస్ప జా పబుతె అయ్ లె, జా డంక అడుడ్ జలిసి కడి

జతయ్, చిజో పబుచి సతిత్మ్ చినుల.
17అనెన్,పబుఆతమ్యిజయెదె,చిదేముడుచిసుదిద్ తిలి

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

4
సుబుమ్ కబుర్ కామ్ నిదానుమ్ తెన్ కెర

1 జలె, దేముడుచి దయక చి సేవ అమ్ క జో సొంత
తియార్ అసెస్చి రిసొ, అమ్ చి నిదానుమ్ దయిరిమ్ పిటెట్
నాయ్. 2 కిచొచ్ పాపుమ్ తెన్ మాయ తెన్ బోదన కెరుక
నెసిలమ్, నెసుమ్. కిచొచ్ మోసిమ్ కెరుమ్ నాయ్, పబుచి
సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి బెదవుమ్ నాయ్, గని
సొసుట్ మ్ సతిత్మ్ సంగితసుమ్. దసిస్కయ్ కో సూనెల్ కి
‘సతిత్మ్’ మెన అమ్ చి రిసొ ఒపప్నుక జయెదె. ‘సతిత్మ్’
మెన దేముడు కి ఒపప్నెదె.

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

5 అమ్ బోదన కెరసి, జలె, అమ్ చి రిసొచి నెంజె, గని
యేసుకీసుత్ క ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరుస్’ మెన దేముడు అబొబ్సి
జోక పబు కెరయ్అసెస్ మెనయ్అమ్బోదన కెరసుమ్. జో
యేసుచి సేవ చి పేమచి రిసొ తుమ్ చ *సేవ కెరస రిత జా
అసుస్మ్. 6 కిచొచ్క మెలె,
†“అందర్ తెంతొ ఉజిడ్ జవుస్”
మెన సంగిలొ దేముడు అమ్ చి పెటిట్ జోచి ఉజిడి దా అసెస్.
కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ చిమొకెమ్ డీసిత్ ఆఁవ్ దేముడుచి గాయ్నుమ్

* 3:6 3:6 రోమియుల్ 7:5, 8-11, నిరగ్మకాండుమ్ 24:12, 31:18. † 3:6 3:6 రోమియుల్ 6:6. * 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘గొతిమానుస్ల్, గొతిత్
మానుస్ల్’. † 4:6 4:6 ఆదికాండుమ్ 1:3.
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ఉజిడి మానుస్ల్ దెక చిన అంక జాన్ తు అంచి ఉజిడ్ తె
జెతు మెనయ్, జో దేముడు ఈంజ సేవతె అమ్ క బెదవ
అసెస్.
పబుచ కామ్జోచి అతిత్ జో జోచి సెకి తెన్ కెరయ్

7 దేముడు జోచి ఈంజ ఉజిడ్ సొమాస్రుమ్ రితయ్
గేడివొతె బెరవ అసెస్. కిచొచ్క మెలె, అమ్ గేడివొక సెకి
నాయ్,విలువనాయ్చిరిసొఅమ్సెకినెంజిలసచిఅతిత్ జో
జోచి కామ్ కెరెల్, ‘దేముడుచియి, మానుస్చి నెంజె’ మెనజా
సెకికమానుస్ చినుక జయెదె. 8 రగరగాల్ చ బాదల్ అమ్ క
పెలిలెకి, పెలిల్ జా బీడ గెచుచ్మ్ నాయ్; జోచి సెకిచి రిసొ,
సగుమ్ బాదల్ కిచొచ్క సేడత్సుమ్ గే అమ్ అదుద్ మ్ కెరనుక
నెతిరెల్ కి,జోదిలికామ్ చి రిసొఆస నెంజిలస జమునాయ్.
9 విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ అమ్ అలల్ర్ జలెకి పబు అమ్ క
ములె నాయ్. అమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ అమ్ క బూసిల్
రితి కెరెల్ కి, మొరుమ్ నాయ్. 10 యేసు కీసి మొరి రితి
జతె తా బాదల్ సేడెత్ తిలన్ గే, ఆమ్ కి ఈంజ జీవితుమ్ క
మొరె తతి రితి అసుస్మ్. గని ఆమ్ మొరి రితి జా సెకి
నెంజిలిస్ తెయియేసుచి సెకి డీసత్య్. యేసు అనెన్ జీవ్ జా
పరలోకుమ్ తె ఏలుప కెరి సెకి, అమ్ సెకి నెంజిలస రచచ్న
జతిస్ తె డీసత్య్. 11 కిచొచ్క మెలె, యేసుచి జీవ్ అమ్ చి
మొరి ఆఁగ్ తె డీసుస్ మెనయ్, అమ్ చి ఈంజ జీవితుమ్ తె
యేసుకీసుత్ చి నావ్ చి రిసొ అమ్మొరున్క దెరున్ సేడత్సుమ్.

12జలె, ఆమ్మొరసుమ్, తూమ్ జితసు!
13 గని

‡“నంప జలయ్చి సంగిలయ్”
మెన పూరుగ్ మ్ సంగిలొ రితి ఆమ్ కి నంపజా అసుస్మ్ చి
రిసొ ఆమ్ కి అమ్ చి నముకుమ్ తిలిసి సంగితసుమ్.
14 ఇసి దయిరిమ్ తెన్ అమ్ నంపజలిసి కిచొచ్క సంగితె
తతత్సుమ్ మెలె, పబు జలొ యేసుక అనెన్ జియడ
ఉటట్య్ లొసొ జోవయించి నావ్ తెన్ అమ్ కయ్ కి అనెన్
జియడ ఉటట్వ, తుమ్ క అమ్ క జోతె కడ నెయెదె మెన
జానుమ్. 15 కిచొచ్ కిచొచ్ బాదల్ కిచొచ్క ఓరుస్ప జతసుమ్
మెలె, తుమ్ చి రిసొయి. మెలె, పబుచి రచచ్న అనెన్
ఒగగ్ర్ జిన్ క పాఁవిలె, పబుచి దయచి రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
జోక జోచి సరద్ తెన్ జొఒర సంగ జోక గవురుమ్ కెరుల.

16 జాకయ్ అమ్ చి దయిరిమ్ పిటెట్ నాయ్. అమ్ చి
ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగ్ పాడ్ జతె తిలె కి కువితె తిలె కి,
రోజుకఅమ్ చిఆతమ్అనెన్నొవర్జెరిమ్ల్ రితిజాసెకిజతయ్.
17ఈంజ మదెనె చి ఇదిలిదిల్ అలల్ర్ కిచొచ్ కామ్ క జెతయ్
మెలె, పరలోకుమ్ తెచి నే కేడిత్ ఒగగ్ర్ ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె
అమ్ బెదితి రిసొ అమ్ క దొరుక్ జయెదె. 18 అపెప్
డీసిత్స్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిము నాయ్; పరలోకుమ్ తెచి
నే డీసిత్స్ కయ్ నంప కెరసుమ్. కిచొచ్క మెలె, డీసిత్సి పాడ్
జతిసి, నే డీసిత్సి పరలోకుమ్ తెచి జలె,తాఁ గెచెచ్దె.

5
పరలోకుమ్ తె ఆమ్ తతిసి

1 అనెన్ కిచొచ్ జానుమ్ మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె అమ్
జితి కుడియ జతి అమ్ చి ఆఁగ్ పాడ్ జలెకి, పరలోకుమ్ తె
అమ్ క కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి గేర్ అమ్ చొ దేముడు
అమ్ కదాఅసెస్. కేన్మానుస్తెయార్కెరిల్సి నెంజె,దేముడు
తెయార్ కెరిల్సి, జా. 2నిజుమి, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలె పొది
దుకుమ్ జతసుమ్, చి పరలోకుమ్ చి అమ్ చి గేర్ నఙనుక
ఆస జతసుమ్. 3జా గేర్ మెలిసి నఙనెల్, పాలుమ్ గలనిల్
రితి జయెదె, చి ఆమ్ డుమ్ డి తయె నాయ్. 4 ఈంజ
అపెప్చి కుడియతె అమ్ తతి పొది, అమ్ చ బాదల్ చి
రిసొ దుకుమ్ తెన్ అసుస్మ్. ఈంజ కుడియ, ఈంజయ్
పాలుమ్, గెసుస్ మేనుమ్ నాయ్, గని అనెన్ చెంగిల్ గేర్
చెంగిల్పాలుమ్ గలన్ తి రిసొ, పరలోకుమ్ చిజాగేర్ జయి
పాలుమ్గలనల్మ్మెలె,అమ్ చిఈంజలోకుమ్ చిమొరున్క
పరలోకుమ్ చి నే కేడిత్ జీవు తతిసి జీన గెచెచ్దె.

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

9 జలె, ఇనెన్ ఈంజ అఁగి అమ్ జింక తిలె కి, ఒతత్
పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క తిలె కి, అమ్ చి ఆస కిచొచ్ మెలె,
పబుక సరద్ కెర జోచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుకయ్. 10 ఈంజ
లోకుమ్ తె ఈంజ అఁగి తిలె పొది అమ్ చితె కో సతిత్మ్ తె
ఇండిల గే పాపుమ్ తె ఇండిల గే, కీసుత్ చి అతిత్ అమ్ తీరుప్
జంక, అమ్ జోచి మొకెమ్ టీఁవొ జతి జా దీసిక జలె, ఈంజ
జీవితుమ్ తెకోసతిత్మ్ఇండతవులగే,జోకబవుమానుమ్,
కో పాపుమ్ తె ఇండ తవుల గే, జోవయింకయ్ సిచచ్ పబు
దెయెదె.

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

14 కీసుత్ పేమచి రిసొ అమ్ తుకెల్ తంక నెతుమ్. అమ్ క
జోచి పేమ పెలయ్ తయ్. కీసుత్ ఎకిక్లొ అమ్ ఎతిక్జిన్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ మొరల్న్ మెన అమ్ దెకితసుమ్.
జోమొరిల్స్తెన్అమ్ఎతిక్జిన్మొరెల్ రితజాజోకనంపజలి
తెంతొ సొంత ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరి రితి ఇండుమ్ నాయ్.
15 కిచొచ్క మొరల్న్ మెలె, అమ్ జితస ఎతిక్జిన్ క ‘సొంత
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి నాయ్, గని జోచి రిసొ మొర అనెన్
జితొసొక గవురుమ్ కెరి రితి జితు’మెనయ్జోమొరల్న్.

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

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

18మానుస్ నొవర్ జతిఈంజ వరుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్
మెలె, దేముడు తెంతొ. జో కీసుత్ చి నావ్ తెన్ అమ్ చి
పాపుమ్పుంచ కెర అమ్ క జోక అడుడ్ తిలి పాపుమ్ గెచచ్వ
గెల కెరఅమ్ కఅనెన్బెదవనల్న్,చి ‘వేరమానుస్ల్ కిఅమ్ చొ
కీసుత్ క నంపజలె జోవయింక కి దసిస్ అనెన్ బెదవనిందె’
మెనయ్జోచిసుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిసేవజోదేముడు
అమ్ క తియార అసెస్.

19 మెలె, కీసుత్ బలి జలిస్ తెన్ జోవయించి పాపుమ్
పుంచనేవయడెత్, దేముడులోకుమ్ చక బెదవంతెఅసెస్,చి
జోబెదవంతిస్ చికబుర్సూనయ్ తిసిఅమ్ చిఅతిత్ జోసొరప్
కెర దా అసెస్. 20జాకయ్, కీసుత్ చ బారికుల్ జా అసుస్మ్.
‘కీసుత్ క నంపజతు’మెనయ్దేముడు అబొబ్సి అమ్ చిఅతిత్
మానుస్ల్ క బుకారయ్. జాకయ్, ‘దేముడు తెన్ బెదితి

వరుమ్ తుమ్ నఙనా’ మెనయ్, కీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుమ్ క
అమ్ బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్.

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

6
రచచ్న నఙన్ తి సమయుమ్ నిజుమిజాఅసెస్

1జలె, “దేముడుచి రచచ్న నఙనా”మెనసంగితసుమ్,
గని జోచి నావ్ తెన్ అనెన్ కిచొచ్ మెంతసుమ్ మెలె, జోచి
దయఆరి నఙనతానాయ్. 2 కిచొచ్క మెలె,
*“చెంగిల్ సమయుమ్ క తుమ్ చపారద్న సూన అసిస్, చి
ఆఁవ్ రచచ్న కెరి కాలుమ్ క తుమ్ క తోడు జా అసిస్”
మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. అలెల్!
‘చెంగిల్’ మెలి జా సమయుమ్ అపెప్యి. రచచ్న జతి జా
కాలుమ్ అపెప్యి.
సుబుమ్ కబుర్ రిసొ పవులు అలల్ర్ జలిసి

3అమ్ పబుచి సేవ కెరిస్ తె కేన్ నింద నే జెతె, కో కిచొచ్
సంగుక నెతిరి రితి, కచి నముకుమ్ పిటట్య్ తి కిచొచ్య్
అడుడ్ కెరుమ్ నాయ్. 4 పబుచి సేవ పూరి నిదానుమ్
కెరసుమ్ మెన సాచి సంగన్ తసుమ్. ఇనెన్చి రుజుజ్ కిచొచ్
మెలె, కిచొచ్ కిచొచ్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తెన్
అసుస్మ్. కిచొచ్ అలల్ర్ మెలె, బాదల్, సెమల్, కసట్ల్,
ఇరుక్లు, 5 కొరడ్ల్ చ దెబబ్లు, జేలి జలిసి, జటుట్ తెన్ నిగ
జామానుస్ల్ అమ్ క అలల్ర్ కెరిల్సి, ఒగగ్ర్ కామ్ కెర టకిక్లిస్,
గూన్ నెంజిలిసి అందరుల్ , చువెవ్ తిలిసి; దసచ ఎతిక్
నిదానుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జా అసుస్మ్.

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

* 6:2 6:2యెసయా 49:8.
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నాయ్. 10 అమ్ చ బాదల్ క దుకుమ్ జంక జతయ్,
గని సరద్సంతోసుమ్ తెన్ అసుస్మ్. ఈంజ లోకుమ్ చి
ఆసిత్క ఉచరెల్ బీద అసుస్మ్, గని ఒగగ్ర్ జిన్ క సొమాస్రుమ్
కెరసుమ్. అమ్ క కిచొచ్ నెంజిలె కి, ఎతిక్ కలుగు జలి రితి
జా అసుస్మ్.

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

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

14 పబుక నంప నెంజిలస తెన్ తుమ్ లంకె జా
నాయ్. పాపుమ్ తె పునిన్మ్ తిలిసి కీసి బెదెదె?! నెంజిలె,
అందర్ బుదిద్ తెన్ ఉజిడ్ బుదిద్ కీసి బెదెదె? బెదె నాయ్!
15 ‘బెలియాల్’ మెలొ సయ్ తాన్ తెన్ కీసుత్ కీసి బెదెదె?
బెదె నాయ్! నంపనెంజిలొసొ తెన్ నంపజలొసొక కీసి
వాట తియిఁదె? తయె నాయ్! 16 దేముడుచి గుడి, జలె,
బొమమ్ల్ క జొకరిస్ తెన్ కీసి బెదెదె? నెంజె! కిచొచ్క ఆఁవ్
ఇసి సంగితసి మెలె, జీవ్ తిలొ దేముడుచి గుడి ఆము.
పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
†“జోచి పెటిట్ ఆఁవ్ జియిందె,
జోచి తెన్ ఆఁవ్ బులిందె,
ఆఁవ్ జోవయించొ దేముడు జయిందె.
జెఁవివ్ అంచ పెజల్ జవుల”
మెన అనెన్,
17 ‡“జాకయ్ ‘అంక నంప నెంజిలస తెంతొతుమ్బార్జా’

మెన
‘సుదిద్ నెంజిలిసి తుమ్ చడనాయ్.
దసిస్ ఎకిక్ నిదానుమ్ జలదు మెలె,
తుమ్ క బెదవనిందె’మెన పబు సంగితయ్”
మెన అనెన్,
18 §“అంచబోదల్మెనయ్తుమ్ కయ్అబొబ్ది జయిందె,
చి అంక ‘అబొబ్ మెనయ్అంచపుతత్రుల్ దువొ జసెత్’
మెన ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ పబు సంగితయ్.”
మెన రెగడ్ అసెస్.

7
సుదిద్ జతిస్

1 జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ , దేముడు అమ్ క
ఈంజేఁవ్ పమానల్ సంగ అసెస్చి రిసొ, అమ్ చి ఆఁగ్ క,
అమ్ చి ఆతమ్క కిచొచ్ గార్ కెరెదె గె,జాగెచచ్వన గెల కెరయ్,
దేముడు పబుక బియఁ కెర, అమ్ సుదిద్ జంక *దెరిల్సి పూరి
జతి రితి జోచి సుదిద్ ఆననుమ. 2 అమ్ క తుమ్ చి పెటిట్తె
బెదవన. అమ్ కకక్ తపుప్ కెరుమ్ నాయ్, కకక్య్ పాడ్
కెరుమ్ నాయ్, కకక్య్ మోసిమ్ కెర లాబుమ్ కెరనుమ్
నాయ్. 3 తుమ్ క నింద కెరి రిసొ ఇసి సంగి నాయ్,
అగెగ్ కిచొచ్ మెన రెగిడల్య్ మెలె, ‘అమ్ చ జీవుతె తుమ్ చి
రిసొ పేమయ్ అసుస్మ్’ బెద మొరుమ్ దె, బెద జిమ్ దె.
4తుమ్ చి రిసొ అంక నముకుమ్ ఒగగ్ర్ అసెస్, తుమ్ అంచి
అతిత్ సూన నంపజలదు చి రిసొ ఆఁవ్ గవురుమ్ సంగితసి,
తుమ్ చి రిసొ అంచి పెటిట్ పూరి దయిరిమ్ అసెస్. అమ్ చ
బాదల్ ఒగగ్ర్ జలెకి, అంచి పెటిట్ సంతోసుమ్ బెరయ్అసెస్.

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

8 అంచి ఉతుమ్ తె ఆఁవ్ రెగిడిల్స్ తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్
దుకుమ్ కెరెల్ కి, ఆఁవ్ ఉచర్ క నాయ్. విసారుమ్ జా
తిలయ్, గని తపుప్ కెరి నాయ్ మెన జాని. జా ఉతుమ్
తుమ్ క దుకుమ్ కెరిల్, గని గడియకయ్మెన ఆఁవ్ దెకితసి.
9 జలె, అంక సరద్. తుమ్ క దుకుమ్ కెరిల్ రిసొ నాయ్,
గని తుమ్ దుకుమ్ జా తపుప్ ఒపప్న చెంగిల్ జలదు
చి రిసొయి. మెలె, తుమ్ చి దుకుమ్ పబుచి సతిత్మ్
తుమ్ క ఉచరవడిల్స్ చి రిసొయి తుమ్ క అమ్ కెరిల్సి కిచొచ్
సంతోసుమ్ కెరె నాయ్. 10 కిచొచ్క మెలె, పబు ఉచరిసి
దుకుమ్ అమ్మానుస్ల్ చి పెటిట్ అయ్ లె, అమ్ కెరల్ పాపల్
ఒపప్న బుదిద్ జంక ఇసుట్ మ్ జమ్ దె, చి పబుచి రచచ్న
నఙనుమ్ దె. జా రచచ్నచి రిసొ ‘చెంగిల్ జలమ్’ మెనయ్,
అనెన్ దుకుమ్ తయె నాయ్. గని ఈంజయ్ లోకుమ్ చి
బుదిద్చిదుకుమ్అమ్పెటిట్ తియనెల్,అమ్ కమొరున్ జెయెదె.

11 ఈందె, దేముడు తెదయ్ లి దుకుమ్ తుమ్ చి పెటిట్
† 6:16 6:16లేవీయకాండుమ్ 26:12,యిరీమ్యా 32:38,యెహెజేక్లు 37:27. ‡ 6:17 6:17యెసయా 52:11,యెహెజేక్లు 20:34, 41. § 6:18
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కెదిద్ నిదానుమ్ ఉటట్వ అసెస్! నిజుమ్, తుమ్ చి సతిత్మ్
దెకయ్ తి ఆస ఉటట్వ అసెస్! జా తపుప్చి రిసొ లాజ్ జా
తుమ్ చి ఉపిప్రి తుమి కోపుమ్ జలదు, దేముడుచి తీరుప్క
బిలదు,అమ్ చితెన్అనెన్ బెదుక ఆసజలదు, సతిత్మ్జంక
ఆస జలదు. జా తపుప్చి రిసొ సరిగా తీరుప్ కెరల్దు. జా
ఎతిక్తెయితుమ్అపెప్ సతిత్మ్జలిసిడీసత్య్. 12జాకయ్,
ఆఁవ్తుమ్ క రెగిడిల్సి దుకుమ్ చితిలె కి,ఒతత్ కిచొచ్లాబుమ్
మెలె,ముకిక్మ్ క తపుప్ కెరొల్సొక ఉచరి నాయ్,ముకిక్మ్ క
అలల్ర్ సేడొల్సొక ఉచరి నాయ్, గని జా ఉతుమ్ చి రిసొ
ముకిక్మ్ క కిచొచ్చి రిసొ ఉచరసి మెలె, అమ్ చి రిసొచి
తుమ్ చి ఒగగ్ర్ ఆస, పబుచి మొకెమ్ తుమ్ అపెప్ చినన
అసుస్స్. 13 తుమ్ చెంగిల్ జలిస్ చి రిసొ అమ్ క సరద్,
అమ్ క అనెన్ డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరిల్. అమ్ సొంత సరద్
జలిస్ చి కంట కిచొచ్క అనెన్య్ సంతోసుమ్ జా అసుస్మ్
మెలె, తీతు తుమ్ తెజాదెకిలి తెంతొ, తుమ్ చి రిసొచిజోచి
అగెగ్చి అనామ్నుమ్ నాయ్, చి సరద్సంతోసుమ్ జోజా అసెస్.
14 తుమ్ చి రిసొ అంచి సరద్, ఆఁవ్ గవురుమ్ ఉచరంతిసి,
జోక అగెగ్ తెంతొ సంగితె తిలయ్, చి జో తుమ్ తె గెలి పొది
జోచిమొకెమ్ కిచొచ్ తపుప్ల్ కెర అంక లాజ్ కెరయ్ సు నాయ్,
అంచిమరియాద కడుస్ నాయ్. అమ్ తుమ్ కయ్ సంగిలిసి
ఎతిక్చి సతిత్మ్ కీసి రుజుజ్ జలి గే, దసిస్ తుమ్ చి రిసొ
ఆమ్ తీతుక సంగిలిసి నిజుమ్ జలి. 15 అపెప్ జో తుమ్ క
అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ పేమ ఉచరయ్. పబుచి ఇసుట్ మ్ తుమ్
ఎతిక్జిన్ కెరిల్స్ చి రిసొ కి, తుమ్ ఎతిక్జిన్ బియిఁ అదుద్ ర్
తెన్ జోక బెదవనిల్స్ చి రిసొ కి జో ఉచార కెరయ్. 16 జలె,
తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్పూరి దయిరిమ్జా అసిస్చి రిసొ అంక
ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్.

8
యెరూసలేమ్ చి సంగుమ్ చ తోడు దెతిస్ చి రిసొ

1 అపెప్, బావుడుల్ , తుమ్ క కిచొచ్ సంగితసుమ్ మెలె,
మాసిదోనియపదేసిమ్ చపబుచసంగుమ్ లుచమానుస్ల్ చి
పెటిట్ దేముడు పేమ సికడల్సి రుజుజ్ జా అసెస్. 2 కీసి
మెలె, జోవయించి నిదానుమ్ పరిచచ్ జలి రితి జా జేఁవ్
ఒగగ్ర్ కసట్ల్ సేడెత్ తిలె కి, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ బీద జలెకి, పబుచి,
జోవయించి ఎదివాట్ సరద్చి రిసొ ఒగగ్ర్ దరుమ్మ్ తెన్ అనెన్
జేఁవ్ క *తోడు దా అసిత్. 3 జేఁవ్ చి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్ సాచి
సంగితసి మెలె, జోవయించి సెకి తిలి ఎదిలి, నాయ్, గని
జోవయించిసొంతఇసుట్ మ్ కతెరిల్ ఎదిలి కంటయ్అనెన్జేఁవ్
ఒగగ్ర్ దా అసిత్. 4 ‘†యెరూసలేమ్ చ నంపజలసక తోడ్
దెతిస్ తె ఆమ్ కి బెదుమ్ దె’ మెనయ్ అమ్ క బలవంతుమ్

కెరల్. 5 ‘ఇసి దసిస్ కెరుల’ మెనమాములుమ్ అమ్ ఉచరిల్
రితి నాయ్, గని ‘అమ్ చి అతిత్ పబు జోవయించి ఇసుట్ మ్
పూరి కెరుస్’ మెన, తొలితొ పబుచి అతిత్ జోవయించి జీవ్
సొరప్ కెర, పడొత్ జోవయించి తెడి అమ్ చి అతిత్ దిల.

6 జాకయ్ తుమ్ కొరిందిల్ చి రిసొ కి అమ్ ఉచరల్మ్,
చి బీద సుదల్ క దెతి దరుమ్మ్ ‡తుమ్ ఉకిక్ల్ తిసి, తీతు
మొదొల్ కెరిల్స్ క ‘పూరి జరుగ్ జవుస్’ మెన, తీతుక
బలవంతుమ్ కెర అసుస్మ్. 7 జలె, నముకుమ్ క,
పబుచిగాయ్నుమ్ క,జోచిగాయ్నుమ్సొసుట్ మ్బోదన కెరిస్ క,
నిదానుమ్ క, చి అమ్ చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమక, దసిస్చి
ఎతిక్క తుమ్ కీసి నిదానుమ్ జా అసుస్స్ గే, దసిస్ ఈంజ
దరుమ్మ్ దెతిస్ క కి దయ ఒగగ్ర్ జతి రితి తుమ్ దెకన.

8 ఆఁవ్ ఇసి సంగితిసి ఆడ దెతిసి నెంజె, గని
మాసిదోనియ పదేసిమ్ చ జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ తోడు దా
సతిత్మ్ కెరిల్స్ క తూమ్దెకతుమిపరిచచ్ కెరనెల్,బీదసుదల్ క
తోడు కెరి తుమ్ చి ఉదెద్సుమ్ క ‘నిజుమ్ చి’ మెన తుమ్
రుజుజ్ దెకయ్ తిఅవ్ కాసుమ్తుమ్ క దొరుక్ జవుస్మెనయ్
ఆఁవ్తుమ్ కఉచరయ్ తసి. 9పబుజలొయేసుకీసుత్ సొంత
కిజోచిదయక కిచొచ్ కెరల్న్ గేజానుమ్. మెలె, పరలోకుమ్ చి
సొమాస్రుమ్జోక తిలె కి, తుమ్ చి రిసొబీద కెరనొల్ ; తుమ్ క
సొమాస్రుమ్ కెరుక మెనయ్జోబీద జలన్.

10జలె,ఈంజడబుబ్ల్ఉకిక్లిత్ కామ్ చిరిసొకిచొచ్ఉచర
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, వెరెస్క్ అగెగ్ తుమ్ ఇసుట్ మ్
జా మొదొల్ కెరిల్సి తుమ్ అపెప్ పూరి జరుగ్ కెరెల్ చెంగిలి.
11 తుమ్ క జా ఇసుట్ మ్ అసెస్. జలె, జా జరుగ్ కెరెల్కయ్ జా
ఇసుట్ మ్ నెరవెరుస్ప జయెదె. తుమ్ తెరిల్ ఎదిలికయ్ జరుగ్
కెర. 12ఎకిక్లొ దెంక మెన తెయార్మెనుస్ తెన్ తిలె, జాక
సెకిక జీనిల్స్ నెంజె గని తిలిసెత్య్ సరద్ తెన్ దిలె ఇసుట్ మ్
జయెదె. నెతిరిల్సి నే కెరెల్,మానుస్క నింద నాయ్.

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

* 8:2 8:2 రోమియుల్ 15:25-27. † 8:4 8:4 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి యూదయ పదేసిమి కారు జా తతికయ్, వేర తెంతొచ నంపజలస తోడు
తెదయ్ ల. బారికుల్ 1:28-30. ‡ 8:6 8:6 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 16:1-4. § 8:15 8:15 నిరగ్మకాండుమ్ 16:18.
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తీతుక కొరింద్ పటున్మ్ తె అనెన్ తెదయ్ లి
16 దేముడుక జొఒర! తుమ్ చి రిసొ జో తీతుచి పెటిట్ కి

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

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

22 అనెన్, జేఁవ్ దొగుల తెన్ అనెన్కొల్ బావొక
తెదయ్ తసుమ్. ఇనెన్క అగెగ్ తెంతొ కిచొచ్ కిచొచ్ కమొ
దా అసుస్మ్ చి కిచొచ్ కామ్ తె కి నిదానుమ్ కెరయ్ మెన
రుజుజ్ ల్ దెక అసుస్మ్. తుమ్ చి రిసొచి జోవయించి ఒగగ్ర్
నముకుమ్ చి రిసొ, వేర కమొచి కంట తుమ్ తెయ్ గెచుచ్క
అనెన్ ఒగగ్ర్ పేమఈంజొజాఅసెస్.

23 తీతు, జలె, తుమ్ చి రిసొచి అంచి సేవతె జో అంచి
తెన్ఎకిక్ రితిబెదఅసెస్. జేఁవ్అనెన్ దొగులబావుడుల్ ,జలె,
సంగుమ్ లుచి నావ్ తెన్ జోవయించబారికుల్ జల రితజా
గెతతి, కీసుత్ చి గవురుమ్ దెకయ్ తతి. 24జాకయ్, తుమ్ చి
పేమక, చి ఈంజేఁవ్ క ఆఁవ్ తుమ్ చి రిసొ నముకుమ్
సంగిలిస్ క, ‘నిజుమి జో సంగిల్ రితి జా అసిత్’ మెనయ్
సంగుమ్ లు రుజుజ్ దెకిత్ రితి కెర.

9
దరుమ్మ్ ఉకుక్ల దెతిస్ చి రిసొ అనెన్ సంగిలిసి

1 జలె, *యెరూసలేమ్ తెచ నంపజలసక దెతి తుమ్
ఉకిక్లిత్ డబుబ్ల్ చి రిసొ అమ్ అనెన్ రెగుడుక కిచొచ్క?
2 జా ఉకుక్ల దెంక తుమ్ కోర్ ప జలిసి ఆఁవ్ జాని, చి
మాసిదోనియ పదేసిమ్ చ నంపజలసక తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్
సంగితిసి. కిచొచ్ సంగితసి మెలె, “†అకయ పదేసిమ్ చ
నంపజలస పూరుగ్ మ్ తెంతొ జోవయించి డబుబ్ల్ దెంక

తెయార్ జా అసిత్” మెన ఆఁవ్ సంగితసి. జా దరుమ్మ్
ఉకుక్ల దెతి తుమ్ చి సరద్చి రిసొ సూనిల్ రిసొయి జేఁవ్
మాసిదోనియచఒగగ్ర్జినిజాకామ్ తెబెదుకకోర్ పజాఅసిత్.

3జలె, ఈంజేఁవ్ బావుడుల్ క కిచొచ్క తుమ్ తె తెదయ్ తసి
మెలె, ‘జాడబుబ్ల్ఉకుక్ల తెయార్జాఅసిత్’మెనతుమ్ చి
రిసొ అమ్ సరద్ సంగిలిసి అబదుద్ మ్ నే జతి రితి తుమ్ క
‘నిజుమి తెయార్ జాఁ తతుత్ ’ మెన ‘తుమ్ దెక’ మెనయ్
ఆఁవ్ జేఁవ్ క తెదయ్ తసి. 4 నెంజిలె, పడొత్ అంచి తెన్
ఈంజ మాసిదోనియచ నంపజలస సగుమ్ జిన్ తుమ్ తె
అయ్ లె, తుమ్ తెయార్ నే జా తిలె, అమ్ చి మరియాద
గెచెచ్దె; అమ్ చి కి తుమ్ చి కి. ‘సతిత్మ్ కెరుల’ మెన అమ్
దయిరిమ్ క సంగిలిసి పిటట్ తయెదె చి రిసొ. 5 జాకయ్,
‘అంచి కంట జేఁవ్ అగెగ్ గెచచ్ తుమ్ సంగిలి దరుమ్మ్
దెతిస్ కయ్ తుమ్ క తెయార్ కెర తతుత్ ’ మెనయ్ జేఁవ్ క
బలవంతుమ్ కెరల్య్. దసిస్, తుమ్ అగెగ్యి జా డబుబ్ల్
తెయార్ కెర తిలె, సరద్ తెన్ దెతె, ఆరి ఇసుట్ మ్ నెంజిల్ రితి
నాయ్.
ముసిక్ బుదిద్చి రిసొచి దరుమ్మ్ బుదిద్చి రిసొచి కోడు

6ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసిమెలె, కోముసిక్ తెన్ బి గలెదె గే,
తొకిక్పలితుమ్ చిపంటొలాయెదె. కోదరుమ్మ్తెన్బిగలెదె
గే, ఒగగ్ర్ పంటొ లాయెదె. 7 ఎతిక్ మానుస్ సరిగా ఉచర,
‘దెంకచెంగిలి’మెనకెదిలిచిరిసొఉచరెగే,తెదిద్లిదెంకయ్.
గని కో బలవంతుమ్ కెరిల్ రితి దుకుమ్తెన్పోన, సరద్ తెనిన్.
సరద్ తెన్ దెతొసొక దేముడు పేమయ్దెకెదె.

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

10 తుమ్ బి గలిత్ రిసొ బి దెతొ పబు, తుమ్ కతి రిసొ
అనిన్మ్ దెతొ పబు, సరిపుచుప జతిసి తుమ్ క దెయెదె,
పలితుమ్ దెయెదె, చి తూమ్ దరుమ్మ్ తెన్ బెదయ్ తిస్ చి
సతిత్మ్ చి పలితుమ్ జో ఒగగ్ర్ తయెదె. 11 తుమ్ దరుమ్మ్
తెన్ దెతి రిసొఎతిక్తెసొమాస్రుమ్ రితి జసెత్. అమ్ చిఅతిత్
తుమ్ జా దిలె, అమ్ బీద సుదల్ క దెమ్ దె, చి దేముడుక
జేఁవ్ జోచి సరద్ దెకవ జోక గవురుమ్ కెరుల. 12 దసిస్,
ఈంజ దరుమ్మ్ చి సేవ కెరెల్, బీద జల నంపజలసక కామ్ క

* 9:1 9:1 కీసుత్ యెరూసలేమ్ తెమొర జీవ్ జలన్, గెద, చి తొలితొ ఒతత్య్మానుస్ల్, కీసుత్ చ సిసుస్ల్ తెన్, జోవయింక నంపజల. యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి
యూదయపదేసిమికారుజాతతికయ్,వేరతెంతొచనంపజలసతోడుతెదయ్ ల;అకయపదేసిమ్ చకిమాసిదోనియపదేసిమ్ చకి;బారికుల్1:28-30. † 9:2
9:2 ఆజి కాలి అకయ పదేసిమ్ క చిమాసిదోనియపదేసిమ్ క ‘గీకు పదేసిమ్’మెంతతి. ‡ 9:9 9:9 కీరనలు 112:9.
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జెతిసి దొరుక్ జలిసి దా తసెత్, పడొత్ అనెన్, “దేముడు దొరుక్
కెరయ్ లొ”మెనజోక జొకర జేఁవ్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ కెరుల.

13ఈంజ కామ్ తుమ్ క ఏక్ పరిచచ్ రితి జయెదె. ఈంజ
సేవ తుమ్ చెంగిల్ కెరెల్, తుమ్ చి సతిత్మ్ క రుజుజ్ జయెదె.
చి కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ ఒపప్న జోక బియఁ తుమ్ఈంజ
సతిత్మ్ కెరిల్స్ చి రిసొ, దేముడుక గవురుమ్ జయెదె. పడొత్ ,
జేఁవ్ బీద జల నంపజలసక చి అనెన్ బావుడుల్ ఎతిక్క
తుమ్కోడ్ దిలిస్ చి దరుమ్మ్ చి రిసొ గే దేముడుక గవురుమ్
జెయెదె. 14 అనెన్, తుమ్ చి పెటిట్ దేముడు జోచి దయక
దరుమ్మ్ బుదిద్ దిలి రిసొ జేఁవ్మానుస్ల్ తుమ్ క ఒగగ్ర్ పేమ
జా, తుమ్ క దెకుక మెన ఆస తెన్, తుమ్ చి రిసొ కి జేఁవ్
పారద్న కెరుల.

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

10
బుదిద్ నే జా తిలె సిచచ్ కెరుక తయెదె

1కీసుత్ కీసిమెతత్నతామానుస్ల్ క కనాక్రుమ్దెకితెతిలన్
గే తుమ్ జానుస్. జలె, ఆఁవ్ పవులు, కీసుత్ చి కనాక్రుమ్
దెకితి దసిస్ బుదిద్ తెన్ సొంత తుమ్ క బతిమాలప్ జతిసి.
అమ్ చి రిసొ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ సంగితిస్ కిచొచ్ మెలె,
తుమ్ చిమొకెమ్ మెతత్న అసిస్, గని ఉటట్ గెలె పడొత్ దయిరిమ్
తెన్ ఆఁవ్ గోల కెరసి, బెరె! 2 జలె, కిచొచ్ అపెప్ బతిమాలప్
జా ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లె
పొదిక ఆఁవ్ ఇసి దయిరిమ్ తెన్ గోల కెరుక నెంజితి రితి,
జేఁవ్ అలల్ర్ చమానుస్ల్ బుదిద్ జా తతుత్ , నెంజిలె అపెప్ కీసి
డీసత్య్ మెలె, అయ్ లె కచితుమ్ జోవయింక గోల కెరుక
తయెదె. అమ్ క ‘మాములుమ్ఈంజయ్లోకుమ్ చ ఆసల్
ఇండితతి’మెన జేఁవ్మానుస్ల్ అమ్ క నింద కెరతి, గెద.

3 జలె, అమ్ ఈంజయ్ లోకుమ్ తె జిలె కి, ఆమ్
కెరి యుదుద్ మ్ ఈంజయ్ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి యుదుద్ మ్
నెంజె. ఆతమ్యుదుద్ మ్ ఈంజ. 4 పాపుమ్ చి ఉపిప్రి
యుదుద్ మ్ కెర అమ్ చ అయ్ దల్ ఈంజయ్ లోకుమ్ చ
నెంజితి. అమ్ చయ్అయ్ దల్దేముడుచిసెకిచఅయ్ దల్,
చి సయ్ తాన్ చి సెకి తిలిస్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి; కేన్ ఒగగ్ర్
సెకిచి జలెకి; ఈంజేఁవ్ అయ్ దల్ జీనుల. 5 దేముడు
దిల ఆతమ్అయ్ దల్ తెనిన్ జోవయించి ఉపిప్రి విరోదుమ్
జత కొడొచి ఉపిప్రి జిన్ తసుమ్, జోవయింక మానుస్ల్
జాన్ తిస్ క పిటట్య్ తి బడాయ్ తిల కొడొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి
జిన్ తసుమ్, చి మానుస్చి మెనుస్ తిలి ఎతిక్ ఉచరన
మారుస్ప జా కీసుత్ క బితి రితి, జోవయించ జేఁవ్ ఉచరన
మారుస్ప కెరసుమ్. 6 అనెన్, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి
ఇండితి రితి తుమ్ కొరిందిల్ బుదిద్ జలదు మెలె, అమ్

అయ్ లె కో సేంసిలమానుస్ల్ బుదిద్ నే జా తిలె, జోవయించ
తపుప్ల్ క పబుచ అయ్ దల్ తెన్ సిచచ్ కెరుక బిము నాయ్.

7 తుమ్ చి మొకెమ్ తిలిస్ కయ్ తుమ్ దెకితె తతత్సు.
‘కీసుత్ చ ఆము’ మెన తుమ్ చితె కో ఉచరంతతి గే, జేఁవ్
కీసి కీసుత్ చ జా అసిత్ గే, అమ్ క ‘జేఁవ్ కి కీసుత్ చ’ మెనయ్
ఒపప్న్ తు. 8 తుమ్ క పాడ్ కెరుక నాయ్ గని కీసుత్ చి తెడి
డిటుట్ మ్ కెరుకయ్ మెనయ్జోవయించి కామ్ చి రిసొ పబు
అంక అదికారుమ్ దా అసెస్. జా అదికారుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్
ఏక్ వేల ఇదిల్ ఒగగ్ర్ సంగిలె కి, అంచి మరియాద గెచుచ్క
జో సెలవ్ దెయెనాయ్.

9 ఆరి బియడిత్ రిసొ ఇస ఉతల్ రెగిడ్ నాయ్. దసిస్
ఉచర నాయ్. 10 “జోవయించ ఉతల్ తె డిటుట్ మ్ డీసత్య్,
గటిట్ఙ సంగితయ్, గని ఇనెన్ తిలె పొది జో బియఁ కెర
జా కిచొచ్ గటిట్ఙ సంగె నాయ్” మెన అంచి ఉపిప్రి
గోస జలస సంగితతి. 11 జలె, జేఁవ్ మానుస్ల్ కిచొచ్
అరుద్ మ్ కెరంతు మెలె, అమ్ నెంజిలె పొది ఉతుమ్ తె
కిచొచ్ రెగుడుమ్ దె గే, అయ్ లె పొది కచితుమ్ జరుగ్
కెరుమ్ దే. 12జోవయించిసొంత గవురుమ్ సంగన్ త జేఁవ్
సగుమ్ జిన్ క దెకిలె, ‘జోవయింతెన్ సమమ్ందుమ్ జలస
ఆము’ మెననుక నెసుమ్, జోవయింక దెక పరిచచ్ కెరనుక
నెసుమ్. బెదె నాయ్. జేఁవ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దెక దస
తీరుప్ల్ కెరంతిసి వెలొల్ మెనంతిసి సూటి నాయ్. దసిస్ జా
జా, బుదిద్ నెంజిల రిత జతతి.

పావులీంసిసొంత గవురుమ్ సంగనిల్ రితి జలిస్
13 సతిత్మ్ జతి కంట అనెన్ గవురుమ్ సంగనుమ్

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

17జలె,
*“కో కచి గవురుమ్ సంగుక జలె,
పబుచి గవురుమ్ సంగుతు”

* 10:17 10:17యిరీమ్యా 9:24.
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మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్, గెద. 18 కిచొచ్క మెలె,
సొంత గవురుమ్ సంగనెల్ కిచొచ్ గవురుమ్ నెంజె, గని పబు
కకక్య్ గవురుమ్ కెరెదె గే, జోమానుస్ నిజుమి గవురుమ్
జయెదె.

11
తపుప్చి బోద సూనమోసిమ్ జతు నాయ్

1 ఆఁవ్ అపెప్ ఇదిల్ తెలివి నెంజిల్ రితి లటట్బెల్, దయ
కెర ఓరుస్ప జా! అంచి రిసొ కీసి జలెకి తుమ్ దసిస్ కెరసు.
2 తుమ్ క ‘పబుతె పూరి నిదానుమ్ జతు’ మెనయ్ అంక
ఆస. ఎకిక్ మునుస్స్ క నిదానుమ్ తిలి తేరిస్ తుమ్ జతి
రితి, పెండిల్క కీసుత్ క తుమ్ క నావ్ కెర సొరప్ దిలయ్. 3 గని
పూరుగ్ మ్అయిరూపుమ్జాతిలొసయ్ తాన్జోచిమాయక
కీసి *హవవ్క మోసిమ్ కెరొల్ గే, దసిస్ తుమ్ క ‘కీసుత్ క ఎకిక్
మెనుస్నిదానుమ్తతుత్ నాయ్’మెన,తుమ్ చిచెంగిల్బుదిద్
జో సయ్ తాన్మారుస్ప కెరెదె మెన అమ్ క బయిమ్.

4 ఆఁవ్ కిచొచ్క ఇసి ఉచరసి మెలె, కో జలెకు తుమ్ తె
జా కెర, యేసుచి రిసొ అమ్ బోదన కెరిల్సి నాయ్, గని
వేరచి సికడెల్, తుమ్ బే బేగి జో మానుస్క నంప కెరసు.
నెంజిలె,తుమ్ క దిలిదేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్నాయ్గని
వేరయ్ ఆతమ్ తుమ్ క దొరుక్ జలె, నెంజిలె తుమ్ నంపజలి
సుబుమ్ కబుర్ నాయ్ గని వేరయ్ కోడు సూనెల్, తుమ్ జా
వేరచిక నంపజా తుమ్ బే బేగి మారుస్ప జతసు. 5 వేర
సికడత్ ‘ఒగగ్ర్ వెలొల్ బారికుల్’ మెన తుమ్ సంగిత జేఁవ్ వేర
మానుస్ల్ చి కంట ఆఁవ్ ఎదిద్కి దాక్ జయినాయ్మెన ఆఁవ్
జాని. 6లటట్బుక ఆఁవ్ తెలివి నెంజిలె కి, పబుచి గాయ్నుమ్
అంక అసెస్. కెఁయఁక కి కీసి జలె కి ఈంజ గాయ్నుమ్ తుమ్ క
సొసుట్ మ్ జానవ అసిస్.

7 తుమ్ క ‘చెంగిల్ జతు’ మెన, తుమ్ తె కిచొచ్ తోడు
నే నఙితె దాక్ కెరనయి దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్
సికడిల్సి పాపుమ్ గే? 8 వేర సంగుమ్ లుచి డబుబ్ల్ ఆఁవ్
నఙన చోరిల్ రితి జా అసిస్. పబుచి నావ్ తెన్ తుమ్ కయ్
సేవ కెరి అంచి ఆసచి రిసొ జా డబుబ్ల్ జోవయింతె
నఙిలయ్. 9 పడొత్ , తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ తిలి పొది అంక
కొతుక్ తిలె, తుమ్ చితె కకక్య్ కిజాజాడు వయడినాయ్.
మాసిదోనియపదేసిమ్తెంతొఅయ్ లబావుడుల్ అంక కొతుక్
తిలిసి ఎతిక్ దిల. జాకయ్తెదొడితుమ్ కజాజాడు వయడి
నాయ్, చి అపెప్ తెంతొ కి కిచొచ్ జాడు కి తుమ్ క వయడుక
నెసి. 10 కీసుత్ చి సతిత్మ్ అంచి పెటిట్ కీసి అసెస్ గే, ఈంజ
ఒండి అకయ పదేసిమ్ తె ఆఁవ్ డబుబ్ల్ గట నే నఙితిస్ చి
రిసొ కో వేరయ్ సంగుత్ నాయ్. జేఁవ్ వేర సంగుక వాట్
దెయి నాయ్. ఆఁవ్ అపెప్క కెరిల్ రితి దసిస్ కెరె తయిందె.

11 కిచొచ్క? తుమ్ క పేమ కెరి నాయ్ గే? తుమ్ క ఆఁవ్ పేమ
కెరిసి ‘నిజుమి’మెన దేముడు జానె.

మోసిమ్ కెరబారికుల్
12 ‘సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొ డబుబ్ల్ నఙనయ్

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

16 జలె, అనెన్క్ సుటుట్ ఆఁవ్ సంగితసి. కిచొచ్ మెలె,
అంక వెరి మెన కో ఉచర నాయ్. గని ‘వెరి’ మెన
ఉచరెల్, అంక బెదవనజా, చి అంక ఇదిల్ జవుస్ గవురుమ్
తయెదె. 17 ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి పబు సంగిలిసి మెన
నెంజె, గని దయిరిమ్ తెన్ ఇసి గవురుమ్ సంగుక తెలివి
నెంజిల్ రితొ జతసి. 18ఒగగ్ర్ జిన్ఈంజలోకుమ్ చ కమొచి
రిసొ గవురుమ్ సంగనుల. ఆఁవ్ కి గవురుమ్ సంగనిందె.
19 తుమ్ క బుదిద్ అసెస్చి రిసొ బుదిద్ నెంజిలసక సరద్ తెన్
ఓరుస్ప జతసు! 20మెలె, ఎకిక్లొ తుమ్ క దెరున్ సేడయ్ లె,
నెంజిలెమోసిమ్ కెర తుమ్ చి అతిత్ లాబుమ్ కెరనెల్, నెంజిలె
బడాయ్ జా వెలొల్ మెననెల్, నెంజిలె తుమ్ క మొకెమ్ పెటెల్,
తుమ్ ఓరుస్ప జతసు! 21 దస అలల్ర్ కమొ కెరుక ఆమ్
నెతిరల్మ్ మెన లాజ్ తెన్ ఆఁవ్ ఒపప్నుక, ఏక్! గని
జోవయింతె కో కిచొచ్చి రిసొ గవురుమ్ సంగనెల్; ఆఁవ్ అపెప్
తెలివినెంజిల్ రితిలటట్బత్సి;ఆఁవ్ కి దసిస్చి రిసొగవురుమ్
నఙనుక దయిరిమ్ అసెస్. ఆఁవ్ తెలివి నెంజిల్ రితి కొడొ
జతసి. 22జేఁవ్ ఎబీయుల్ జవుల గే? ఆఁవ్ కి ఎబీయుడు!
జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ జవుల గే? ఆఁవ్ కి ఇసాయేలుడు. జేఁవ్
అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్ల గే? ఆఁవ్ కి జోచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లయ్. 23జేఁవ్ కీసుత్ చ సేవ కెరస గే? జలె,జోవయించి
కంట ఆఁవ్ చెంగిల్ చి. ఆఁవ్ అపెప్ వెరి రితి లటట్బెల్ తుమ్
చెమించుప కెర. జోవయించి కంట ఆఁవ్ కీసి చెంగిల్ చి
జోచొ సేవ కెరొసొ జయిందె మెలె, జోచి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి రిసొజోవయించి కంట ఆఁవ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ †కామ్
కెర అసిస్, ఈంజ కామ్ చి రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జేలి జా
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అసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ దెబబ్ల్ క సిచచ్ జా అసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్
మొరి రితి జా తిలయ్. 24యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
పాఁచ్ సుటుల్ కొరడ్ తెన్ ముపప్య్ నొవువ్ దెబబ్ల్ చి సిచచ్
అంక పెట అసిత్. 25 తివెవ్రి డండల్ తెన్ అంక పెట అసిత్,
ఏక్ సుటుట్ పతల్ గల అంక మారిత, తివెవ్రి ఓడతె గెలి
పొది ఓడ పతె లయితయికయ్ డుఙ గెతయ్, ఏక్ సుటుట్
ఒండి మెదెద్నె ఒండి సరారాతి సముదుమ్ తె సేడ తిలయ్.
26 ఒగగ్ర్ సుటుల్ దూరి పయానుమ్ గెచచ్ అసిస్. దసితె
గడొడ్ జీన్ తి పమాదుమ్,చోరుల్ చి రిసొచి పమాదుమ్, అంచి
సొంతదేసిమ్ చమానుస్ల్ చిరిసొచిపమాదుమ్,యూదుల్
నెంజిలసచి అతిత్ పమాదుమ్ కి జా అసిస్. పటన్ల్ తె,
బయిలు దేసిమ్ లుతె, సముదుమ్ తె కి పమాదల్జాఅసిస్.
మోసిమ్ క ‘నంపజలస ఆమ్’మెననల్సచి అతిత్ కి పమాదల్
జా అసిస్. 27 ఒగగ్ర్ కామ్ కెర కెర సెమల్ సేడ అసిస్.
ఒగగ్ర్ రాతివొ నిజె నాయ్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ చువెవ్ తనెన్ తా
అసిస్,ఒగగ్ర్ సుటుల్ అంకఅనిన్మ్దొరుక్ జయెనాయ్,ఒగగ్ర్
సుటుల్ చలిల్క, పాలల్ నెంజిలిస్ క బాద సేడ అసిస్. 28జేఁవ్
ఆఁవ్ సేడల్ బాదల్ ఎతిక్క పిటట్వ అనెన్ కిచొచ్ మెలె, పబుచ
సంగుమ్ లు ఎతిక్క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ ఉచరె తతిసి
అంక పెలిల్తయ్,కామ్రితిజతయ్. 29కోడిటుట్ మ్ నెంజిలె,
ఆఁవ్ కి డిటుట్ మ్ నెంజిలి రితి దుకుమ్ జతసి; జోవయించి
జాడు వయిలి రితి. కో పాపుమ్ తె దెరున్ సేడెల్, అంక ఒగగ్ర్
దుకుమ్ తయెనాయ్గే? ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జతసి.

30 జలె, ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక జలె, కిచొచ్చి రిసొ
గవురుమ్ సంగనిందె మెలె, ఆఁవ్ అవుక్ తిలిస్ చి రిసొయి
గవురుమ్సంగనిందె. 31ఆఁవ్సంగిలిస్ఎతిక్క ‘అబదుద్ మ్
నెంజె’ మెన పబు జలొ యేసుక అబొబ్స్ జలొ కెఁయఁక
తెఁయఁక మెచుప జతొసొమెన దేముడు జానె.

32 పడొత్ , అనెన్ ఏక్ బాద ఆఁవ్ సేడిల్స్ చి రిసొ గవురుమ్
నఙనుక పఁవస్ గెలయ్. కిచొచ్చిమెలె, దమసుక్ పటున్మ్ తె
అంక ‘దెరు’ మెన జా సుటుట్ అరెత రానొచి తెడిచొ
అదికారి జా పటున్మ్ చ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ క రకడల్న్,
33 గని నంపజలస అంక ‡గంపతె వెసడ పటున్మ్ చి కోటచి
ఉపిప్ర్ చి గదితె వెగడ దా, కిటిక్వాట్ వాలివొ తెన్ కోటచి
ఒతత్ల్ తొ ఉతవ దిల, చి జో అదికారితె దెరున్ నే సేడెత్ ఉటట్
అయ్ లయ్.

12
పవులు చి సివన్

1జలె,ఆఁవ్గవురుమ్నఙనుకఅసెస్. గవురుమ్సంగనెల్
అంక లాబుమ్ నాయ్, గని పబు దెకయ్ ల సివన్ల్ చి రిసొ,
జో దెకయ్ ల రుజుజ్ ల్ చి రిసొ ఆఁవ్ సంగిందె. 2 కీసుత్ చొ
మానుస్ ఎకిక్లొక జాని. అపెప్ చొవద్ వెరుస్ల్ జలి, ఈంజొ

మానుస్ పరలోకుమ్ తె పబు తిలిస్ తె ఉకిక్ల్ జలొ. ఈంజొ
మానుస్ ఇనెన్చి ఆఁగ్ తెనిన్ ఒతత్ ఉకిక్ల్ జలొ గే ఎకిక్ ఇనెన్చి
ఆతమ్యి ఉకిక్ల్ జలి గే నేని, దేముడు జానె. 3 గని
పరలోకుమ్ చి ఒతత్చి పరదీసుతె నిజుమ్ఉకిక్ల్ జలొమెన
జాని. ఇనెన్చి ఆఁగ్ తెనిన్ ఒతత్ ఉకిక్ల్ జలొ గే ఎకిక్ ఇనెన్చి
ఆతమ్యి ఒతత్ గెలి గే నేని, గని దేముడు జానె. 4ఒతత్ కిచొచ్
సూనొల్ గే కేన్ మానుస్కి అనెన్ సంగుక నెతె, సంగుక నెంజె.
5 ఈంజొ మానుస్చి రిసొ ఆఁవ్ గవురుమ్ సంగిందె, గని
అంచి నావ్ తెన్, జలె, ఎకిక్ ఆఁవ్ అవుక్ తిలిస్ చి రిసొయి
సంగనిందె. గని వేరచి రిసొ, జలె, గవురుమ్ సంగి నాయ్.

6 ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక ఉచరెల్, అంక వెరి మెనుక,
బుదిద్ నెంజిలొసొ మెనుక నెంజె. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
సంగితిసి సతిత్మ్ గని అంచితె దెకితి కంట సూన్ తి కంట
కో అంక అనెన్ గవురుమ్ ఉచరుక అంక ఆస నాయ్ చి
రిసొ తుకెల్ తయిందె. 7 పడొత్ , పబు అంక ఒగగ్ర్ రుజుజ్ ల్
దెకయ్ లిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ నే పులితి రితి, అంక ఏక్ బాద
తంక జో సెలవ్ దా అసెస్. కిచొచ్ మెలె, సయ్ తాన్ అంక
అలల్ర్ కెరి రితి అంచి అఁగి కంటొ బూసిత్ రితి ఏక్ బాద దా
అసెస్; అంక ‘పులుస్ నాయ్’ మెన. 8 జలె, ‘ఈంజ బాద
అంక ములుస్’మెన, తివెవ్రి పబుక బతిమాలప్ జాపారద్న
కెరల్య్, 9 గని జో అంక, “అంచి దయ తుక సరిపుచుప
జయెదె. తుయిఅవుక్ తిలె,తుచిఅతిత్ ఆఁవ్ కెరిస్ తెఅంచి
సెకి పూరి డీసెదె” మెనయ్, పబు సంగిలన్. జాకయ్ ఆఁవ్
అవుక్ తిలిసి అనెన్ సరద్ తెన్ ఒపప్నిందె, చి కీసుత్ చి సెకి
అంచితె కామ్ కెరెదె. 10జాకయ్, కీసుత్ గవురుమ్ జతి రిసొ
ఆఁవ్ అవుక్ తిలె, మానుస్ల్ అంక నిసాక్రుమ్ కెరెల్, ఆఁవ్
సెమల్సేడెల్, విరోదుమ్సుదల్అంక అలల్ర్ కెరెల్. ఆఁవ్ కసట్ల్
సేడెల్, అంక సరద్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ అవుక్ తిలె పొది,
ఆఁవ్ అవుక్ తిలిస్ తె పబుచి సెకి బార్ జా జోచి గవురుమ్
దెకయ్ తయ్.
సతిత్మ్ నెంజిల ‘బారికుల్’

11ఆఁవ్ ఈంజ ఎతిక్ సంగిలిసి తెలివి నెంజిల్ రితి, గని
ఆఁవ్ సంగిత్ రితి తుమి పెలయ్ లదు. తుమి అంచి రిసొ
‘సతిత్మ్ చొ’మెనసాచి సంగితదు జలె, జతి. కిచొచ్క మెలె,
జేఁవ్ వేరయ్మానుస్ల్; ‘ఒగగ్ర్ వెలొల్ బారికుల్’మెనతూమ్
సంగితస; కిచొచ్ నెంజిలె కి ఆఁవ్ జోవయించి కంట ఇదిద్కి
దాక్ నెంజి. 12 కీసుత్ క సతిత్మ్ చొబారికిఆఁవ్ జలిస్ క రుజుజ్ ల్
దెకయ్ త కమొ తుమ్ చి మొకెమ్ జరుగ్ జల. మెలె, ఒగగ్ర్
బాదల్సేంతుమ్తెన్ఓరుస్ప జలయ్,చిపబుజోవయించి
సెకిచ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లొ, ఈంజ లోకుమ్ తె నెంజిల కమొ
దెకయ్ లొ, వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ జరుగ్ కెరొల్ .

13జలె, పబుచ అనెన్ సంగుమ్ లుచి కంట తుమ్ క కిచొచ్
పిటిల్? ఎకిక్ పిటిల్ మెలె, ఆఁవ్ జితి డబుబ్ల్ తుమ్ తె నఙి
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నాయ్. ఈంజ తపుప్ అంక చెమించుప కెర, ‘తపుప్’
మెంతసు జలె!

అమ్ తెలాబుమ్ కెరనల్ది, అమ్ కమోసిమ్ కెరల్ది
14ఈందె,అనెన్క్ సుటుట్ తుమ్ తెజెంకతెయార్జాఅసిస్.

ఇనెన్తెన్ ఆఁవ్ అయ్ లిసి తివెవ్రి జయెదె. అయ్ లె, తుమ్ క
కిచొచ్ జాడు వయడి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి ఆసిత్
ఆఁవ్ నెసి, గని తుమ్ చి పేమకయ్అంచి ఆస. *అయయ్స్ క
అబొబ్స్ క పోసిత్ రితి బోదలీ కుడవ్ క కెరనుక పూచి నాయ్,
గని జోవయించ బోదల్ క పోసిత్ రిసొ అయయ్సి అబొబ్స్
కుడవ్ క కెరఅసెస్. 15తుమ్ చఆతమ్ల్ క ‘చెంగిల్జతు’మెన
ఆఁవ్ సరద్ తెన్ నసుట్ మ్ జయిందె, అంచి జీవు దెయిందె.
ఆఁవ్ తుమ్ క ఒగగ్ర్ పేమ కెరెల్, తుమి అంక తొకిక్ పేమ కెరెల్
చెంగిల్ గే? తుమ్ ఉచర.

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

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

నావ్ తతి రిసొయి అమ్ చి మొకెమ్ సంగితతి’ మెన ఉచరె
తిలదు గే? నాయ్, అమ్ చి ఉదెద్సుమ్ దసిస్ నాయ్. కీసుత్ చి
తెడి దేముడుచిమొకెమ్ సంగిలమ్, సంగితసుమ్. 20 కిచొచ్క
మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ తె తిలె, తుమ్ వేర మారుస్ప జా తసెత్
మెన, పడొత్ తుమ్ అంకయ్ దెకిలె, ‘జో దసిస్ అసెస్, చి
అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్’ మెన తుమ్ సంగితె మెనయ్ అంక
బయిమ్. అనెన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ జటుల్ తెన్, గోసల్
తెన్, కోపల్ తెన్, ‘అనెన్ మానుస్ల్ కీస్ జలె జతు గని
అమిమ్ చెంగిల్ కెరనుమ’మెలి రితి బుదిద్ తెన్ ఏక్ వేల తసెత్.
ఎకిక్లొచిరిసొఎకిక్లొఆరిచనిందల్,సొండెల్కొడొసంగితె
తసెత్,పుల తసెత్,ముదొద్ నెంతె తసెత్ మెన ఆఁవ్ బితసి.

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

13
పబుచి సెకి తెన్ తీరుప్ కెరుక తయెదె

1ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లె ఇనెన్తెన్ తివెవ్రి జయెదె.
అయ్ లె, కకక్ తీరుప్ కెరుక జలె,దొగులతీగల్ సాచుల్ చిసాచి
బెద, రుజుజ్ జంక. 2 అగెగ్ పాపుమ్ కెరల్సక చి జేఁవ్ అనెన్
ఎతిక్జిన్ క అగెగ్ జాగర సంగిలయ్; సిచచ్ కెరుక జయెదె,
మెన. ఆఁవ్ అపెప్ ఒతత్ నెంజిలె కి, జా సుటుట్ ఆఁవ్ ఒతత్
గెచచ్ తిలి పొది; తెదొడి ఆఁవ్ తివెవ్రి తుమ్ తె జా తిలయ్,
గెద. జలె,తెదొడిసంగిలిరితి,అపెప్ కి కిచొచ్సంగితసిమెలె,
ఆఁవ్అయ్ లెపొదిజేఁవ్చెంగిల్నేజాతిలె, కచితుమ్తీరుప్
కెర సిచచ్ దెయిందె.

3 “తుయిసంగితిస్ క ‘కీసుత్ సంగిలిసి’మెనఅమ్చినితి
రిసొ రుజుజ్ దెకవు” మెన అంక తుమ్ కొంకడత్సు. ఆఁవ్
అయ్ లె, రుజుజ్ దెకితె. తుమ్ చి రిసొ కీసుత్ అవుక్ జయె
నాయ్. తుమ్ తె జోచి సెకి దెకయ్ తయ్! 4 నిజుమి, జో
మానుస్ జెరుమ్న్ జలిస్ క అవుక్ తతికయ్, సిలువతె జోక
మారల్, గనిదేముడుచిసెకికజోజీవ్జాఉటట్ జితయ్. అనెన్,
జోతెన్ఆమ్కిఅవుక్అసుస్మ్, గనితుమ్ క ‘చెంగిల్జతు’
మెనయ్ అమ్ తుమ్ క బుదిద్ సంగుక సిచచ్ కెరుక మెలె,
యేసుక జియడొల్ దేముడుచి సెకికయ్ జరుగ్ కెరుమ్ దే. కీసుత్
తెన్ జయి సెకిక జితసుమ్.

5 తుమ్, తుచి నముకుమ్ తె నిదానుమ్ జా అసుస్స్ గే
నాయ్ గే, తుమ్ క తుమి పరిచచ్ కెరన. రుజుజ్ ల్ దెకన.
యేసుకీసుత్ తుమ్ చిపెటిట్ అసెస్మెనతుమ్ కతుమినేనుస్ గె?
గనిఏక్వేలజోతుమ్ చిపెటిట్ నాయ్జలె,చిపరిచచ్తెతుమ్
ఓడుప జా అసుస్స్. 6జా పరిచచ్తె ఆమ్, జలె, ఓడుప నే
జలిసి తుమ్ క రుజుజ్ డీసుస్ మెన అంచి ఆస.

7 అమ్ చి సతిత్మ్ రుజుజ్ జతి రిసొ నాయ్, గని ఆమ్
ఓడుప జలి రితి డీసిలెకి నే డీసిలెకి, ‘చెంగిల్ తిలిస్ కెరు’
మెన, ‘పాపుమ్కెరునాయ్’మెన,తుమ్ చి రిసొదేముడుక
అమ్పారద్న కెరసుమ్. 8సతిత్మ్ పిటట్వుక నెతుమ్, సతిత్మ్
పిటట్వుకఅమ్ కఇసుట్ మ్నాయ్. సతిత్మ్కెరిరిసొయిఅమ్ చి
ఆస. 9అమ్అవుక్తిలె,తూమ్డిటుట్ మ్ తిలె,అమ్ క సరద్.
అమ్ కిచొచ్చి రిసొపారద్న కెరసుమ్మెలె, తుమ్ క ‘అపెప్చి
కంట ఆతమ్క అనెన్ చెంగిల్ జతు’మెనయ్పారద్న కెరసుమ్.

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

* 12:14 12:14 పవులు జేఁవ్ కొరిందిల్ క అయయ్స్ అబొబ్స్ రితొ జయెదె, గెద. జొయియ్జోవయింక తొలితొ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లొ, గెద.
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ఆకర్ కోడు
11 జలె, బావుడుల్ , తుమ్ చెంగిల్ తా, పూరి బుదిద్ తెన్

ఇండుక ఆస జా మారుస్ప కెరన మెన ఆఁవ్ బతిమాలప్
జా సంగిలిసి దెరన, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ పేమ తెన్ తా.
సేంతుమ్ తెన్ బెద కటుట్ తెన్ జిఁయ, చి పేమ తిలొ
సేంతుమ్తిలొదేముడుతుమ్ చితెన్తయెదె. 12ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొతుమ్ చిపేమదెకయ్ తి రితి పబుచినావ్తెన్ సుదిద్
తిలి ముదుద్ తెన్ జొకర. 13 ఇనెన్చ నంపజల బావుడుల్
ఎతిక్జిన్ తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

14 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ, దేముడుచి పేమ,
అనెన్జోచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ దెతి కటుట్ తుమ్ఎతిక్జిన్ చిపెటిట్
తవుస్, తుమ్ చి నెడిమి తవుస్.
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గలతీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు గలతీయు పటున్మ్ చ

సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2 కేన్ మానుస్ నిసాన తెదయ్ లిసి నెంజె, కేన్ మానుస్

తెంతొ జలిసి నెంజె, యేసుకీసుత్ , జోక అనెన్ జియడొల్
దేముడు అబొబ్సి తెనిన్, సొంత అంక నిసాన ‘అమ్ చొ
బారికి’మెనయేసుకీసుత్ చిసుబుమ్కబుర్కామ్కెరిరిసొజో
దిలి అదికారుమ్ తెన్ బులితొ జోక బారికి జలొ పవులు, చి
అంచితెన్తిలబావుడుల్ , గలతీయపదేసిమ్ చసంగుమ్ ల్ క
రెగిడిల్ ఉతుమ్.

3 దేముడు అబొబ్స్ చి అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి
దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్! 4అమ్ చ పాపల్
వయన గెచచ్య్ తి రిసొ, ఈంజ పాపుమ్ చి ఉగుమ్ చి
సయ్ తాన్ చి తెంతొ అమ్ క ములవుక మెన మెనయ్,
అమ్ చొ అబొబ్ జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్ క, జో కీసుత్ జోచి
సొంత జీవు దామొర గెలన్. 5జా కామ్ చి రిసొ కెఁయఁక
తెఁయఁక దేముడు అమ్ చొఅబొబ్క జొఒర! *ఆమేన్.
సతిత్మ్ బోద సంగితిస్ చి రిసొచి కోడు

6 ‘అంచ మానుస్ల్ జతు’ మెన కీసుత్ కెరిల్ దయ వాట్
తుమ్ క బుకారొల్ దేముడుక తుమ్ గడియ నంపజలిస్
తెంతొ, తెదిద్ బే బేగి ముల ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన వేర
మానుస్ల్సికడిత్సితుమ్సూన్ తసుచి రిసొఅంకఆచారిమ్!
7 జా వేర కోడుక ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెనుక నెంజె, గని
సగుమ్ జిన్ కీసుత్ చి రిసొచిసుబుమ్ కబుర్ †మారుస్ప కెరుక
ఇసుట్ మ్ జా, తుమ్ క సికుక్ కెరతి. 8 జలె, ఆమ్ కి,
పరలోకుమ్ చొ కేన్ జవుస్ దూత కి, ఆమ్ సూనయ్ లి కంట
వేరచి ‘సుబుమ్ కబుర్’ కో సికడెల్, జోచి సిచచ్ వయన
నాసెనుమ్ తె గెతు. 9 అమ్ అగెగ్ సంగిల్ రితి, అపెప్ ఆఁవ్
అనెన్ దసిస్ సంగితసి. తుమ్ తెదొడి నంపజలి చి కంట
‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన కో తుమ్ క కిచొచ్ వేరచి సికడెల్,
దేముడు దెతి జోచి సిచచ్ వయననాసెనుమ్ తె గెతు!
సుబుమ్ కబుర్ కీసుత్ తెయ్ సికిలిసి

10జలె, ‘వేరచిపోన. ఆఁవ్ సికడిల్సి దె’మెన,మానుస్తె
జవుస్, దేముడుతె జవుస్ గవురుమ్ ఆనన్ తి రిసొయి
ఆఁవ్ సంగితసి గే? మానుస్ల్ క మెనస్ వడంతి రిసొ ఇసి
జతసి గే? నాయ్, మానుస్ల్ క మెనస్ వడనుక అపెప్క అంక
ఆస తతిత్ జలె, కీసుత్ క ‡గొతిత్ సుదొ రితొ జతయ్నాయ్.

11ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్ జానుక అసెస్ మెలె, అంచి
అతిత్ సికడిల్ సుబుమ్ కబుర్ మానుస్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి నెంజె.
12 ‘అమ్ క దిలిసి’ మెన కేన్ మానుస్ సంగిలి బోదన సూనిల్
వాట్ నాయ్, కేన్ మానుస్ అంక సికడిల్ వాట్ నాయ్, గని
సుబుమ్ కబుర్ అంక కేన్ వాట్ అయ్ లి మెలె, యేసుకీసుత్
సొంతయ్అంక డీస దెకయ్ లన్.

13 అమ్ చ యూదుల్ చి రితి ఆఁవ్ అగెగ్ కెరె తిలిసి,
సంగుమ్ లు ఎతిక్క ఆఁవ్ అగెగ్ §గటిట్ఙ సిచచ్ల్ కెరె తిలిసి
సూన అసుస్స్. దేముడుచ జేఁవ్ సంగుమ్ లు మొతుత్ మ్ క
పూరి పాడ్ కెరుక ఆఁవ్ ఉచరె తిలయ్. 14 అనెన్, అమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ దిలి రితి నెరవెరుస్ప కెరుకయ్మెనఅంక ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ ఆస తిలి, చి అమ్ యూదుల్ చి గాయ్నుమ్ అమ్
యూదుల్ చ అలవాట్ క దెకిలె, అమ్ చ పెజల్ తెచ అంచి
జతచ ఉబెడల్ తె అఁవివ్ ఒగగ్ర్ సిక తిలయ్.

15గని కిచొచ్ జలిమెలె, ఆఁవ్ నే జెరిమ్తె అగెగ్ తెంతొ అంక
నిసానొల్ జోచి దయక అంక బుకారొల్ దేముడు 16అంక జోచొ
దేముడు పుతుత్ స్ క *డీసయ్ లన్; యూదుల్ నెంజిలసతె
ఆఁవ్ గెచచ్ జో యేసుచి రిసొ సూనయ్ తి రిసొయి మెన,
జో అంక బుకారికయ్, మానుస్క పుసి నాయ్. 17 అనెన్,
అంచి కంట అగెగ్ యేసు పబుచ బారికుల్ జలసక పుసుక
మెనయెరూసలేమ్ తె గెచిచ్ నాయ్, గని అరేబియదేసిమ్ చి
బయిలు దేసిమి †ఉటట్ గెలయ్, చి ‡పడొత్ దమసుక్
పటున్మ్ తె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లయ్.

యెరూసలేమ్ తె పవులు గెచచ్ తిలిస్
18ఒతత్ తెంతొ, అగెగ్ నాయ్, గని తినిన్ వెరుస్ల్ గెతికయ్,

పబుక బారికి జలొ §పేతురు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెన,
*యెరూసలేమ్ తె గెలయ్, చి జో తెన్ పనర పొదుల్
తిలయ్. 19 గని ఒతత్ తిలి పొది పబుక బావొస్ జలొ
యాకోబుక దెకిలయ్, గని పబుచ అనెన్ బారికుల్ తెన్
తెదొడి దసుస్ల్ జయియ్ నాయ్. 20 ఈంజేఁవ్ ఆఁవ్ రెగిడత్
కొడొక ‘కిచొచ్ అబదుద్ మ్ నెంజితి’ మెన, దేముడు సాచి
జతయ్.

* 1:5 1:5 తెదిద్లి మెన ఆమేన్ † 1:7 1:7 బారికుల్ 15:1, 5, 24 ‘అమ్ చొమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి రితి కెర యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనెల్కయ్
పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న తుమ్ క దొరుక్ జయెదె’ మెన సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె కీసి సికడ తిల గే గలతీయుల్ క కి మానుస్ల్ దసిస్ సికడ తిల.
‡ 1:10 1:10 నెంజిలె ‘గొతిమానుస్ రితొ’ నెంజిలె ‘గొతి జలి రితి’. § 1:13 1:13బారికుల్ 9:1-2. * 1:16 1:16 దమసుక్ పటున్మ్ తె పవులు గెతె
తిలి వటెట్ డీసయ్ లన్. బారికుల్ 9:3-9. † 1:17 1:17 ఏక్ వేల పారద్న కెరుక చి జోమారుస్ప జలిస్ చి రిసొ చెంగిల్ ఉచరుక మెన ఒతత్ గెలన్. ‘బారికుల్’
పుసత్కుమ్ తెజో ఒతత్ గెలిస్ చి రిసొ సంగెనాయ్. ‡ 1:17 1:17బారికుల్ 9:22, 23మొదొల్. § 1:18 1:18 నెంజిలె ‘కేపా’మెన, పేతురుక అరమయ్
బాస తెన్ సంగుల. ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ తొలితొచ పుసత్కుమ్ సగుమ్ తె ‘కేపా’ మెన రెగడ్ అసిత్. * 1:18 1:18 బారికుల్ 9:26-29. † 1:21 1:21
జో జెరిమ్లి పటున్మ్ తారుస్ కిలికియ పదేసిమి తిలి. తారుస్తె గెలిస్ క బారికుల్ 9:30 దెక. జాపాంతుమ్ జేఁవ్ అనెన్ బారికుల్ తిలి యెరూసలేమ్ క ఒగగ్ర్ దూరి
తయెదె.
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21 ఒతత్ తెంతొ కేనె గెలయ్ మెలె, సిరియ చి †కిలికియ
పాంతుమ్ లుతె గెలయ్. 22 తెదొడి ఎద కి యెరూసలేమ్ తె
నాయ్, గని ‡యూదయ పదేసిమ్ తెచ అనెన్ సంగుమ్ లుచ
నంపజలస్ క అంక దెకిలె, అంక ‘జొయియ్’ మెన నేన్ తి.
23తెదొడి ఎద అంక జేఁవ్ దెకుక నేతయ్, గని ‘అమ్ క అగెగ్
అలల్ర్ కెరె తిలొసొ జో. అగెగ్ పాడ్ కెరుక జో ఆస తిలి
పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ జొయియ్ ఆజి బోదన కెరయ్’
మెన అంచి రిసొ సూనల్, 24 అనెన్, అంచి రిసొ దేముడుక
గవురుమ్ సంగితె తిల.

2
యూదుల్ జతి గురుచి తగు

1ఒతత్ తెంతొ అనెన్క్ చొదద్ వెరుస్ల్ గెతికయ్,ఆఁవ్ తీతుక
కడన బరన్బా తెన్ *యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెలమ్. 2 ‘గో’
మెనపబుయిఅంకజోచిఇసుట్ మ్దెకయ్ తికయ్గెలయ్,చి
‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన యూదుల్ నెంజిలసతె ఆఁవ్ కిచొచ్
ఎతిక్ బోదన కెరె తతత్సి గే, యెరూసలేమ్ తెచ సగుమ్ జిన్
వెలొల్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్ †సాచి సంగిలయ్. కచి కచి
మొకెమ్మెలె, ‘సతిత్మ్ చ’మెనతుమ్నంపజలసజాన్ తసచి
మొకెమ్. కిచొచ్క జోవయించి మొకెమ్ సంగిలయ్ మెలె, ఆఁవ్
సూనయ్ తి సుబుమ్ కబుర్ క ‘తపుప్ నెంజె’ మెన జేఁవ్
రుజుజ్ సంగుత్ మెన. నెంజిలె, జేఁవ్ రుజుజ్ నే సంగిలె,
సగుమ్ జిన్ ఏక్ వేల అనామ్నుమ్ తెన్ తతత్, చి అంచి కామ్
పాడ్ కెరుక ఉచర.

3 జలె, అంచి తెన్ తీతు ఒతత్ తిలొ. గని, జో గీసు
దేసిమ్ చొ జలెకి, యూదుడు జతి గురుచి సునన్తి జో
కెరనుకమెన జేఁవ్ సతిత్మ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ బలవంతుమ్
కెరి నాయ్.

4 సతిత్మ్ నెంజిల నంపజలసక మాతుమ్, కో గే
లుంకచోరు ఒతత్ కడ ఆన తిల. జేఁవ్ కిచొచ్క ఒతత్ పెసిల
మెలె, అమ్ చయూదుల్ చపూరుగ్ ల్ చ ఆగన్ల్ చిజా సునన్తి
కెరంతి జాడు అమ్ నంపజలస నే వయితిసి దెకిలె, జేఁవ్
‡జాడుల్ అమ్వయితిరితిఅమ్ క సికడుకమెనఉచర తిల.
జెఁవివ్ అమ్ క అలల్ర్ కెరల్. 5గని, దేముడుచి దయచి రిసొచి
కీసుత్ చి తెడిచి రచచ్నచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్
కారిమ్ లు,యూదుల్ చఆగన్ల్ చినేబెదయ్ తెతుమ్ క దసేస్
దొరుక్ జసెత్ తవుస్మెనయ్, ఎకిక్ నిముస్మ్ కి జేఁవ్ సంగిలి

కోడుక బియఁ, అమ్ సంగిలి సుబుమ్ కబుర్ మారుస్ప
కెరుమ్నాయ్.

6 పడొత్ ‘వెలెల్ల మానుస్ల్’ మెన ఎతిక్జిన్ సంగితస కి
ఆఁవ్ సంగితి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి బెదయ్ తి
నాయ్. జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జలెకి నెంజిలె కి అంక తేడ
నాయ్; దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్. జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
మెలసతె కిచొచ్ నొవిచి సికిక్ నాయ్. 7 §యూదుల్ తె
జో గెచుచ్క సుబుమ్ కబుర్ సాటప్ కెరుక మెన పబు
పేతురుక కీసి అదికారుమ్ దా అసెస్ గే, దసిస్, *యూదుల్
నెంజిలసతె ఆఁవ్ గెచుచ్క మెనయ్, పబు తెదవ అసెస్
మెన జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తెచ వెలెల్ల మానుస్ల్ దెక ఒపప్నల్.
8 †యూదుల్ జలసతె పేతురుక తెదవ జోచి అతిత్ కామ్
కెరొ పబు, అంచి అతిత్ యూదుల్ నెంజిలసతె కామ్ కెరయ్.
9జలె,జోచొబారికిజతిపబుఅంక దిలివరుమ్జేఁవ్వెలెల్ల
మానుస్ల్ చిన కెర, యూదుల్ చ నంపజలస్ క ముకిక్మ్
జలొయాకోబు, ‡పేతురు అనెన్ యోహాను కిచొచ్ కెరల్ మెలె,
§బరన్బాక చి అంక పేమ తెన్ ఆతు దెర జొకర, యూదుల్
నెంజిలసతె ఆమ్ గెచుచ్కమెన, *యూదుల్ తె జేఁవ్ గెచుచ్క
మెన, ఒపప్నల్. 10అమ్ క ఎకిక్ కామ్ చి రిసొ బలవంతుమ్
కెరల్. కిచొచ్ మెలె, యూదుల్ తెచ బీద జల నంపజలసక
ఆము చియూదుల్ నెంజిల నంపజలసక నే పఁవిస్తె తోడు
దెంక. జాకోడు, సరద్ తెన్ ఒపప్నల్య్, దసిస్ కెరసుమ్.

పేతురు తెన్ తేడల్ దెకిలిస్
11 గని †పేతురు జా సుటుట్ అంతియొకయతె ఉటట్

అయ్ లి పొది, జోక అడుడ్ నెంతె ఎదారుద్ మ్ తీరుప్
సంగిలయ్. కిచొచ్క మెలె, జో పొరపాట్ జా తిలన్. 12 కీసి
మెలె, ‘సునన్తి కెరనుక ముకిక్మ్’ మెంతస సగుమ్ జిన్
యాకోబు తెంతొ నే ఉటట్ జెతె అగెగ్, యూదుల్ నెంజిలసతె
జో పేతురు కంక అలవాట్ జా తిలన్. గని జేఁవ్ జెతికయ్,
‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనెల్కయ్ రచిచ్ంచుప
జంక జయెదె’ మెంతి కోడు బియఁ కెర, గుంచ యూదుల్
నెంజిలసతె కంక ములిలన్. 13 ఒతత్చ యూదుల్ జల
నంపజల ఎతిక్జిన్ కి జో తెన్ దసిస్ గుంచ దొనిన్ మెనుస్ల్
ఇండిల, చి బరన్బా కి జోవయించి ఉపమెనుస్తె ఇదిల్
బెదిల్ రితి జలొ. 14 దసిస్ కెర, ‘దేముడుచి దయకయ్
యేసుకీసుత్ పాపుమ్ గెచచ్య్ లిస్ చి రిసొయి రచిచ్ంచుప
జమ్ దె’ మెన జోవయించి పెటిట్ జానెల్ కి, ‘యూదుల్ చ
ఆగన్ కారిమ్ లు ముకిక్మ్ చి’ రితి జేఁవ్ ఇండిలె, సుబుమ్

‡ 1:22 1:22యెరూసలేమ్యూదయ పదేసిమ్ తె అసెస్. * 2:1 2:1బారికుల్ 15:1-4. † 2:2 2:2బారికుల్ 15:4, 12. ముకిక్మ్ క పేతురుచి
మొకెమ్ చి యాకోబుచి మొకెమ్ సంగిలన్. బారికుల్ 15:7, 13. ‡ 2:4 2:4యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తిచి రిసొచి కోడు. బారికుల్ 15:1, 5 దెక. జా
సునన్తి కెరనెల్,యూదుల్ చఆగన్ల్ ఎతిక్ కి జేఁవ్ నిదానుమ్ కెరుకమెనబలవంతుమ్ కెరుక ఉచరుల. § 2:7 2:7 నెంజిలె, ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి

కెరనల్సతె’. * 2:7 2:7 ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి నే కెరనల్సతె’. † 2:8 2:8 నెంజిలె, ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సతె’. ‡ 2:9
2:9 సగుమ్ తె ‘కేపా’మెనఅరమయ్బాసతెన్ చిజోవయించినావ్ రెగడ్ అసిత్. § 2:9 2:9బారికుల్ 15:22-35. * 2:9 2:9 నెంజిలె ‘యూదుల్ జతి
గురుచి సునన్తి కెరనల్సతె’. † 2:11 2:11 సగుమ్ తె పేతురుక ‘కేపా’మెనజోవయించిఅనెన్క్ నావ్ రెగడ్ అసిత్. ‡ 2:14 2:14 సగుమ్ తె పేతురుక ‘కేపా’
మెనజోచి అనెన్క్ నావ్ రెగడ్ అసిత్.
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కబుర్ తె ముకిక్మ్ తిలిస్ క అడుడ్ కెరిల్ రితి జతయ్. దసిస్
జతతి మెన దెక కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ ‡పేతురుక
కిచొచ్ మెలయ్మెలె, “తుయియూదుడు జెరమ్ యూదుడు
నెంజిలొరితొజిఁయఎతిక్జిన్తెన్బెదితసిజలె,యూదుల్
జతి రితి జేఁవ్ జంక మెన యూదుల్ నెంజిలసక తుయి
కిచొచ్క బలవంతుమ్ కెరసు!” మెన గోల కెరల్య్.

యేసుకయ్ నంపజలిస్ తెయిఅమ్ చి రచచ్న
15జెరుమ్న్ తెయూదుల్ జల ఆమ్, ఆగన్ల్ నేనల్ పాపుమ్

కెరల్స జల యూదుల్ నెంజిలస నెంజిలె కి, 16యేసుకీసుత్ క
నంపజలెకయ్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచి ‘జయెదె’ మెన
జానుమ్. ‘పునిన్మ్జాఅసిత్’మెలి రితి పబు దెకితి వరుమ్
ఆగన్ల్ రితి ఇండితిస్ తె కకక్య్ దొరుక్ జయె నాయ్ మెన
అమ్జాన, ఆగన్ల్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్ నే తితె, కీసుత్ కయ్
అమ్ నంపజలె అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ అమ్ క ‘పునిన్మ్
జా అసిత్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె మెన జానయ్, ఆమ్
కి కీసుత్ జలొ యేసుక నంపజా అసుస్మ్. 17 యూదుల్
నెంజిలసక ‘అమ్ చి ఆగన్ల్ రితి కెరి నాయ్ చి పాపుమ్
కెరల్స, జేఁవ్’మెన అమ్ చయూదుల్ సంగితతి, గెద. జలె,
ఎకిక్ కీసుత్ కయ్ అమ్ నంపజలె అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ
అమ్ క ‘పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె, మెలె
అమ్ యూదుల్ చ నంపజలస ఆగన్ల్ రితి ములిలి రిసొ
యూదుల్ నెంజిలస తెన్ ఆమ్ కి పాపుమ్ కెరల్స జతసుమ్
మెనుక జలె, కీసుత్ క ‘జొయియ్ పాపుమ్ కెరయ్ లొ’ మెనుక
జతి. దసిస్ మెన జోచి విలువ కడిత్సి ఉచరుక పోన!

18 జలె, సేడ గెలిసి అనెన్ ఆఁవ్ బందిలె అంక అఁవ్
పాపుమ్ కెరొల్సొ జయిందె గెద? 19 కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
ఆగన్ల్ రితి అగెగ్ ఇండ తా, ‘రచచ్నక కామ్ క నెంజె’ మెన,
ఆగన్ల్ క నంప కెరి రితిచి తెడి జింక ములిలయ్. కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి రిసొ జితసుమ్. 20 కీసుత్ సిలువతె
మొరిల్స్ తెఆఁవ్ బెదమొరఅసిస్. §అపెప్ అంచిసొంతజీవు
జియినాయ్. కీసుత్ చి రిసొ ఆఁవ్ జితసి, అనెన్, ఈంజ అఁగి
ఆఁవ్ అపెప్ జితిసి కిచొచ్ సెకిచి మెలె, అంక పేమ కెర అంచి
రిసొ జోక జొయియ్ అరిప్తుమ్ జాజోచి జీవుదా రచిచ్ంచుప
కెరొల్ దేముడు పుతుత్ స్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ కయ్ ఆఁవ్
జితసి. 21దేముడుదయకెరిల్స్ క ‘సరిపుచుపజయెనాయ్’
మెలి రితి ఇండినాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ వాట్ తుమ్ చి
పాపుమ్పుంచిజాపునిన్మ్ జంక జతి జలె, కీసుత్ ఆరికయ్
మొర గెలన్.

3
యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్సాలు

1 బుదిద్ పిటట్వనల్ ఓ తుమ్ గలతీయుల్, తుమ్ క కో ఇసి
మోసిమ్ కెర అసిత్? యేసుకీసుత్ సిలువతె మొరిల్సి తుమ్
సొంత దెకిల్ రితి జతి రితి తుమ్ క సొసుట్ మ్ దెకవ తిలయ్.
మదెనె కీసి జామోసిమ్ జలదు! 2 తుమ్ క ఎకిక్ పుసిందె;
దేముడుచి యేసుచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లిసి కిచొచ్చి
రిసొ? ఆగన్ల్ చ కమొచి రిసొ గే, యేసుకీసుత్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ సూన జోక నంపజలిస్ చి రిసొయి గే?
సుబుమ్కబుర్సూననంపజలిస్ చిరిసొయిగెద. 3తుమ్ క
ఎదిలి బుదిద్ కి నాయ్ గే? పబుచి ఆతమ్కయ్ చెంగిల్ జంక
దెర,మానుస్చి సెకిచ కమొతెన్పూరి కెరనుక ఉచరసు గే?
4 పబు తుమ్ చితె జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్ ఆరి గే? ఏక్ వేల జా
ఆరి జరుగ్ జంక జతి జలె. 5జోచి ఆతమ్ దా తుమ్ తె జోచి
అదికారుమ్ దెకయ్ త వెలొల్ కమొ కెరొసొ, జలె, ఆగన్ల్ చి
రిసొ జెయిమ్ కెరయ్ గే, మానుస్ల్ జోవయించి సుబుమ్
కబుర్ సూన నంప కెరిల్ రిసొయి జరుగ్ కెరయ్ గే, తుమ్
చెంగిల్ ఉచర. జోవయించి సుబుమ్ కబుర్మానుస్ సూన
నంప కెరిల్ రిసొయి.
నముకుమ్ తితసకయ్ దేముడు ‘పునిన్మ్’ మెన

దెకితయ్
6దసిస్ అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొఅబాహామ్ చి రిసొరెగడ్ అసెస్.

కిచొచ్ మెనమెలె, “దేముడు పబుచి కోడు జో నంప కెరల్న్ చి
రిసొ జోక ‘పునిన్మ్ జా అసెస్’ మెలి రితి జోచి దయక జో
దెకిలొ” మెన రెగిడిల్సి. 7జా కోడుతె కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్
మెలె, పబుక నంపజతసయ్ అబాహామ్ చ పుతత్రుల్ జవుల.
8 దసిస్కయ్, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ యూదుల్
నెంజిలసక దేముడు జోక ‘పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెలి రితి
దెకెదెమెనయ్ *మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్ తె అగెగ్ తెంతొ రెగడ్ అసెస్. అగెగ్యి తెంతొ అబాహామ్ క
సుబుమ్ కబుర్ సంగిలి కోడుతె,
†“తుచి వంసుమ్ వాట్ దేసిమ్ లు ఎతిక్క చెంగిల్ వరుమ్

దొరుక్ కెరిందె”
మెన జో దేముడు రెగిడిల్ కోడు. 9 జలె, ఇనెన్తెన్ కిచొచ్
రుజుజ్ జతయ్ మెలె, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తితస కో
జవుల గే, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలొఅబాహామ్తెన్
జోవయింక కి పబుచి దీవెన దొరుక్ జతయ్.
కీసుత్ జా సిచచ్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్ కెర అసెస్

10 ‘ఆగన్ల్ రితితెఅమ్ చిరచచ్న’మెనఉచరంతసజలె,
నాసెనుమ్ జతి, సిచచ్చి సాపెనతె దెరున్ సేడ అసిత్. కిచొచ్క

§ 2:20 2:20నెంజిలె, ‘అపెప్ ఆఁవివ్ జియినాయ్, గని కీసుత్ యిఅంచిపెటిట్ జితయ్ చిరిసొఆఁవ్జతసి’,అనెన్…. * 3:8 3:8తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్
మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన
కుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్మెన రగడ్వ అసెస్. † 3:8 3:8ఆదికాండుమ్ 12:3, 18:18, 22:18.
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మెలె, మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్
రెగిడిల్ రితి,
‡“మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె

రెగడ్య్ లి ఎతిక్ ఆగన్ కో పూరి నిదానుమ్ నే కెరెల్,
నాసెనుమ్ జతి ఆఁవ్ దిలి సిచచ్తె గెచుచ్ల”

మెన సెలవ్ రెగడ్ అసెస్. 11 జలె, కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్
మెలె,ఆగన్ల్ రితి కెరిసిజో దేముడుచిమొకెమ్ కేన్మానుస్చి
పాపుమ్ పుంచె నాయ్, జోవయింక పునిన్మ్ దెయెనాయ్.
కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కొడొతె §అనెన్క్ తె కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్
మెలె,
*“కో పునిన్మ్ మానుస్ల్ జవుల గే, జెఁవివ్ నముకుమ్ జా

జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తెన్
తిలినముకుమ్ చిరిసొనాయ్, గనిజాఆగన్ల్ చికోఇండుల
గే జేఁవ్ జివుల.
†“జాఆగన్ల్ రితి కో జలెపూరి నిదానుమ్ కెరుల గే,
జెఁవివ్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ చి సెకిక జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. గని కోయిపూరి నిదానుమ్ కెరుక నెతిరి.

13 జలె, కీసుత్ అమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ వయన,
ఆగన్ల్ రితిచి జా సిచచ్చి సాపెన తెంతొ అమ్ క నెతొవ కెర
విడద్ల్ కెర అసెస్. అమ్ చి పాపుమ్జో వయిలి కోడుక కిచొచ్
రుజుజ్ మెలె,
‡“సిలువతె ఒడొయ్ జామొరి సిచచ్ జతొ ఎతిక్ మానుస్చి

సాపెన వయెదె”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్. 14జో అమ్ చి పాపుమ్
కిచొచ్క వయిలన్ మెలె, అమ్ చొ అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొక
దిలి రచచ్న వరుమ్జో కీసుత్ జలొయేసుచి తెడి నముకుమ్
తెన్యూదుల్ నెంజిలసక కి దొరుక్ జవుస్మెన, దేముడు
సంగిలి పమానుమ్ నెరవెరుస్ప జవుస్మెనయ్.
ఆగన్ల్ వాట్ నాయ్, గని దేముడుచి పమానుమ్ వాట్

రచచ్న
15 ఓ బావుడుల్ , మాముల్ మానుస్ల్ తెన్ జరుగ్ జతిస్ చి

ఏక్ టాలి ఉచరుమ. కేన్ జవుస్ మానుస్చి అతిత్ దెతిసి
§పమానుమ్, సాచుల్ చి మొకెమ్ జలి పిమమ్టి, కోయి వేర
మానుస్ జా మారుస్ప కెరుక జయె నాయ్. ‘కామ్ క
నెంజె’ మెనుక జయె నాయ్, కిచొచ్ వేరచి బెదవుక జయె
నాయ్. 16 జలె, అబాహామ్ క చి జోచి సెకుమ్ తె పడొత్
జెరుమ్క తిలొసొకయ్ దేముడు పమానుమ్ కెర సంగిలన్.
ఒగగ్ర్ జిన్ క సంగితి రితి, “తుచి సెకుమ్ తె జెరుమ్క తిలసక”
మెనజో రెగిడిల్స్ తె నాయ్. ఎకిక్లొయిచి రిసొ సంగితి రితి;

“తుచి సెకుమ్ తె జెరుమ్క తిలొసొక” మెన రెగడ్ అసెస్. కచి
రిసొమెలె, కీసుత్ చి రిసొయి.

17 జలె, ఆఁవ్ సంగితి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, అగెగ్
అబాహామ్ చిమొకెమ్ దేముడు జేఁవ్ పమానల్ చి కోడు సంగ
ముద దిలన్. ఒతత్ తెంతొ, చెతత్ర్ పుంజొ ముపప్య్
వెరుస్ల్ గెలెకయ్ జో ఆగన్ల్ రితి దిలన్. జో అగెగ్ సంగ
తిలి పమానుమ్ క, కామ్ క నెంజె రితి పడొత్ అయ్ ల ఆగన్ల్
మారుస్ప కెరుక నెతిరి. 18జలె, దేముడు దెతి వాట దొరుక్
జతివరుమ్ఆగన్ల్వాట్జెతిజలె,జోచిపమానుమ్కామ్ క
నెంజితి, గనిపమానుమ్వాట్ కయ్అబాహామ్ కజోచిదయ
తెన్ వరుమ్ దిలన్.

19 దసిస్ జలె, ఆగన్ల్ రితి కిచొచ్ కామ్ క జెతయ్? కిచొచ్
మెలె, రచచ్న వరుమ్ చి దేముడు సంగిలి పమానుమ్
నెరవెరుస్ప కెరొ జెరుమ్క తిలొసొ నే అయ్ లి మదెనె కామ్ క
అయ్ లి; మానుస్ల్ చి బుదిద్క ‘పాపుమ్ చి’ మెన రుజుజ్ ల్
దెకయ్ తె తతి రిసొ అయ్ లి. పడొత్ , మదెనె జతొ మానుస్
జలొ మోసేచి అతిత్ దూతల్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ దిల. 20 జలె,
ఆగన్ల్ దిలిస్ తె దూతల్, మోసే, మదెనె జల, గని అగెగ్
తెంతొ చి పమానుమ్ సంగిలిసి జలె, దేముడు, సొంత,
కోయి మదెనె నే జతె జా పమానుమ్ దిలొ, దేముడు
ఎకిక్లొ.

21 జలె, దేముడుచ పమానల్ క జో దిల జేఁవ్ ఆగన్ల్
విరోదుమ్ అసిత్ గే? నాయ్. *పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితి
రచచ్న దెతి సెకిచి ఆగన్ జో దెతొ జలె, అమ్ పునిన్మ్ జతి
రచచ్న నిజుమిఆగన్ల్వాటీదొరుక్ జతి. 22గని దేముడుచి
కొడొ సదు కెరెల్ కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్మెలె, ఎతిక్ కిపాపుమ్ తె
దెరున్ సేడయి అసిత్; జేలి జలి రితి; చి ఎతిక్ జోవయించి
సిచచ్ వయుక అసెస్. కో యేసుకీసుత్ క నంపజవుల గే,
జా పాపుమ్ జా సిచచ్ తెంతొ జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జా మెన
దేముడు పమానుమ్ సంగ తిలొ.

23 జలె, యేసుక నంపజతి వాటు నే జెతె అగెగ్, ఆగన్లీ
అమ్ క ముదొద్ కెరె తిల. యేసుక నంపజా రచిచ్ంచుప
జతి జా వాట్ డీసిల్ ఎదక ఆగన్లీ అమ్ క జేలి కెర తిల.
24 దసిస్, కీసుత్ అయ్ లి సమయుమ్ ఎద ఆగన్ల్ అమ్ క
ఇండయ్ తొసొ జలి రితి జా, అమ్ క ముదొద్ కెరె తిల; జో
అయ్ లె, జోచి ఉపిప్రి అమ్ చి నముకుమ్ తిలె, దేముడుచి
ఆసచి రిసొ జా నముకుమ్ వాట్ కయ్ అమ్ క పునిన్మ్
దొరుక్ జవుస్. 25 గని, యేసుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్
వాటు దొరుక్ జలి తెంతొ, జా ఇండయ్ తొసొ జతి ఆగన్ల్ చి
ముదొద్ తె అమ్నాయ్. 26 కిచొచ్కమెలె, †కీసుత్ జలొయేసుచి

‡ 3:10 3:10 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 27:26. § 3:11 3:11హబకూక్కు 2:4. * 3:11 3:11ఈంజ కోడుచి అరుద్ మ్ దీగు తెన్ సంగిలె, ఇసి
జయెదె: పబుచి ఉపిప్రి కో నముకుమ్ తివుల గే, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ జోవయించి పాపుమ్పుంచ జోవయింకయ్ ‘పునిన్మ్’ మెలి రితి జో దెకెదె, చి
రచిచ్ంచుపజాజివుల. † 3:12 3:12 లేవీయకాండుమ్ 18:5. ‡ 3:13 3:13 దివ్తీయోపదేశకాండుము 21:23. § 3:15 3:15అపడ్ * 3:21
3:21 నెంజిలె జీవు దెతి సెకిచి ఆగన్…. † 3:26 3:26 ‘కీసుత్ ’ మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొ ‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలొ దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొయి,జోవయించి తెడి
తుమ్ ఎతిక్జిన్ దేముడుచ పుతత్రుస్లు జలదు. 27మెలె,
కీసుత్ చ సొంతమానుస్ల్ జతి గురుక తుమ్ తె కోబాపిత్సుమ్
నఙన అసుస్స్ గే, నొవ పాలల్ గలనిల్ రితి కీసుత్ క గలన
అసుస్స్. 28 దసిస్కయ్, తుమ్ చితె ‘యూదుడు’ మెన,
‘గీసుడు’మెన, ‘గొతిమానుస్’మెన, ‘గొతినెంజిలొమానుస్’
మెన, ‘మునుస్బోద’ మెన, ‘తేర్ బోద’ మెన, తేడల్ నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి
ఎకిక్ జా అసుస్స్. 29 తుమ్ కీసుత్ చ మానుస్ల్ జలదు
మెలె, ‘ఒగగ్ర్ జిన్ తుచ పుతత్రుల్ రిత జవుల’మెన దేముడు
అబాహామ్ క సంగిలస తూమ్జాఅసుస్స్,జోఅబాహామ్ చి
వాట తుమ్ కయ్ కి సేడత్య్.

4
దేముడుచి దయచి రిసొజోచపుతత్రుల్

1జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఎజొమానిచొపుతుత్ సి
బాల తతె, గొతిమానుస్చి రితి దాకు జా అబొబ్స్ చి తెడి
తయెదె; అబొబ్స్ చి ఆసిత్ ఎతిక్ జోచి ఆసిత్ జయెదె మెలె
కి. 2 జా మదెనె, అబొబ్సి అగెగ్ తెంతొ రెగిడిల్ దీసి ఎద,
జోఉబెడొజోక దెకిత వెలెల్లమానుస్ల్ చి, ఇండయ్ తొసొచి,
ముదొద్చి తెడి తయెదె. 3 అమ్ చి తెన్ కి దసిస్, ఆతమ్క
అమ్ బాలబోదల్ రిత తిలె పొది, మాములుమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి, బాలబోదల్ అరుద్ మ్ కెరంతి ఎదిలి గాయ్నుమ్ క
గొతిమానుస్ల్ రిత జా తిలమ్. 4 గని కాలుమ్ బెరు జా
అయ్ లి పొది, దేముడు జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క తేర్ బోదచి
పెటిట్ జెరమ్య్ లి రితి,ఆగన్ల్ రితయూదుల్ తెజెరమ్య్ లి రితి
ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లన్. 5 కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ చి
తెడి అమ్ తిలసక జా ఆగన్ల్ రితి పాపుమ్ వయడిల్సి
తెంతొ నెతొవ గెల ములయ్ లొ మెనయ్, అమ్ ఎతిక్జిన్
నంపజలసక ‘అంచ పుతత్రుల్ జతు’ మెనయ్, జో దేముడు
అబొబ్సి జోచొ పుతుత్ స్ క తెదయ్ లన్. 6పడొత్ తుమ్ క ‘జేఁవ్
కి నిజుమిజోవయించపుతత్రుల్ జల’మెనఅమ్జానిల్ రిసొ,
దేముడు జోచొ పుతుత్ స్ చి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ తెదవ అసెస్,
చి జా కోడు ఒపప్న్ తి సరద్క ‘ఓ బ, ఓ బ’ మెన అమ్
జోక ఉంకయ్ తసుమ్. 7 దసిస్, దేముడుచి దయచి రిసొ,
తుమ్అపెప్తెంతొఅగెగ్చి రితిగొతిమానుస్ల్నెంజుసు. జోచ
పుతత్రుల్ జా అసుస్స్, చి జోచ పుతత్రుల్ జలదు మెలె, జోచి
రాజిమ్ తె తుమ్ క వాట అసెస్.

గలతీయుల్ క జాగర సంగిలిసి

8అగెగ్యి, దేముడుక తుమ్ నేనిల్ పొది, ‘దేముడుల్ ’ మెన
దేముడుల్ నెంజిలసక గొతిమానుస్ల్ రిత జా తిలదు. 9 గని,
అపెప్, తుమ్ దేముడు తెన్ బెదిలి తెంతొ,మెలె,జోతుమ్ క
కి బెదవనిల్ తెంతొ,తుమ్జోచగొతిమానుస్ల్ రితఅనెన్ జంక
ఇసుట్ మ్ జలి రితిజా, కిచొచ్క దస ఎదగ్రె సెకి నెంజిల కమొతె
అనెన్ బెదిల్ రితిజంక దెరసు? 10దీసిక,జోనుక,కాలుమ్ క,
వెరుస్క కిచొచ్ కారిమ్ లు కెరెల్ కామ్ క జెయెదె మెన *జాడుల్
వయడత్ ఆగన్ల్ తె తుమ్ అనెన్ దెరున్ సేడత్సు! 11జాకయ్,
‘దస అలల్ర్ తెంతొ విడద్ల్ జతు’ మెన తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్
సెమ సేడిల్సి ఎతిక్ ఆరి పాడ్జా గెతయ్మెన ఆఁవ్ బితసి.

పవులుచి రిసొ గలతీయుల్ అనామ్నుమ్
12 ఓ బావుడుల్ , తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ బతిమాలప్ జా

సంగితసి మెలె, తూమ్ అంచి రితి జా. ఆఁవ్ కి తుమ్ చొ
రితొజాఅసిస్.†
ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలి పొది, తుమ్ అంక కిచొచ్

పొరపాట్ కెరుస్ నాయ్. 13 అంచి అఁగి ఏక్ బాద తిలి
రిసొయ్, తుమ్ తె తెదొడి తా సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
అంక వాట్ అయ్ లి మెన జానుస్. 14 తెదొడి అంచి బాద
తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్ కి, అంక ఆఁసుస్ నాయ్, నిసాక్రుమ్
దెకుస్ నాయ్, గని దేముడుచొ దూత ఎకిక్లొ జో, నెంజిలె
‘కీసుత్ యేసు రితొ’ మెలి రితి అంక దెక, మరియాద కెరల్దు.
15 జలె, అంచి రిసొచి తుమ్ చి తెదొడ్ చి సరద్ అపెప్ కేతె?
తెదొడి అంచి బాద చి రిసొ, తెరెల్ తుమ్ చ సొంత అంకివొ
కడ కెర అంక దెతదు మెన ఆఁవ్ సాచి సంగితసి. 16 దసిస్
జలె, మదెనె “ఆగన్ల్ వయడిత్ జాడు వయ్ తిస్ తె తుమ్
అనెన్ గెచచ్ పొరపాట్ జతసు” మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సతిత్మ్
సంగిలి రిసొ ‘తుమ్ క విరోదుమ్జాఅసెస్’మెనఅంచి రిసొ
ఉచరసు గే?

17 ఆగన్ల్ క నంపజా బలవంతుమ్ కెరస, జలె, తుమ్ క
పులయ్ తతి; గనిబుదిద్ నెంజిలికామ్ఉచరయ్దసిస్ కెరతి.
మెలె, జోవయింకయ్ తుమ్ వెలొల్ మెన దెకుక జోవయించి
ఆస, చి అంక తుమ్ క దూరి కెరుక ఉచర అసిత్. 18చెంగిల్
కామ్ క, జలె, మానుస్ అమ్ క మెనిస్లె చెంగిలి. అంక, జలె,
ఎకిక్ ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలె పొది నాయ్, గని ఆఁవ్ ఉటట్
అయ్ లెపొది కి సరద్ తెన్ దెకితదు, జలె, సరద్ జతయ్. 19ఓ
పుతత్రుల్ , కీసుత్ తుమ్ ఇండితి రితితె సరిగా డీసెత్ ఎదక అనెన్
అంక బోదపాయితి తేర్ బోదచి రితి నొపిప్! 20తుమ్ చి తెన్
ఆఁవ్ అపెప్ తంక జతి, జలె, తుమ్ క ‘నాయ్, నిదానుమ్
అసిత్’ మెన ఆఁవ్ రుజుజ్ దెకుక జతి, జలె, సరద్ జతయ్.
మదెనె, తుమ్ చి రిసొ కిచొచ్ కెరుక గే ఆఁవ్ నేన గెచచ్ అసిస్.

* 4:10 4:10 జేఁవ్యూదుల్ నెంజిలసచ సిసట్ల్ తె దసఆగన్ల్ తవుల,యూదుల్ చిఅలవాట్ తె కి దస ఆగన్ల్ తిలమెనుక జయెదె. జేఁక, జేఁవ్ గలతీయుల్ చ
నంపజలస యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరంతిసి గటచ ఆగన్ల్ క బిలె, జోవయించి అగెగ్చి రితచ ఆగన్ల్ తె, మెలె, ఈంజ జా కెరెల్ గార్ మెంత ఈంజ జా కెరెల్
పునిన్మ్ మెంత ఆగన్ల్ తె అనెన్ దెరున్ సేడిల్ రితి జతయ్. † 4:12 4:12జోయూదుడు జెరిమ్లెకి, జోవయింతెన్ బెద జోవయించి రితి జా తిలన్. జేఁక, జేఁవ్
జోవయింక దెక జోతె ఇదిల్ సికుక జయెదె.
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గొతిమానుస్ గొతి నెంజిల్మానుస్
21 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి రితిచి తెడి తంక

తుమ్ ఇసుట్ మ్ జలస అంక జబాబ్ సంగ. దేముడు
మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె తిలిసి సూన్ సు నాయ్ గే?
22ఒతత్ రెగిడిల్సి ఏక్ కిచొచ్ మెలె, అబాహామ్ క దొగు పుతత్రుల్
తిల. ఎకిక్లొ హాగరు మెలి గొతిమానుస్చి పెటిట్ జెరిమ్లస్.
అనెన్కొల్ , జలె, తేరిస్ జలి సారాచి పెటిట్ జెరిమ్లన్. 23 జా
గొతిమానుస్ జలిహాగరుచిపెటిట్ జెరిమ్లొసొ,జలె, ‡మానుస్చి
ఇసుట్ మ్ కయ్ జెరిమ్లన్. గని, తేరిస్ జలి సారాచి పెటిట్
జెరిమ్లొసొ, జలె, దేముడు సంగిలి §పమానుమ్ చి రిసొ
జెరిమ్లన్.

24 ఈంజ మతెత్లి, జలె, అమ్ క టాలి దెకయ్ తయ్.
ఈంజేఁవ్ దొగుల తేర్ బోదల్ క దెకిలె, దేముడు సంగిల దొనిన్
పమానుమ్ చి రితి జతయ్. ఏక్ పమానుమ్ జో సీనాయి
డొంగుర్ తెఆగన్ల్ దిలిస్ చిపమానుమ్. అనెన్క్ పమానుమ్,
హాగరు మెలిజాగొతిమానుస్చి రితిజా, గొతి జతమానుస్ల్
పాయితయ్. 25 అరేబియ దేసిమ్ చి సీనాయి డొంగుర్ తె
దిలి ఆగన్ల్ క టాలి జతయ్. జలె, అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క కి టాలి జయెదె. కీసి మెలె,
యెరూసలేమ్పటున్మ్,యూదుల్జలజేఁవ్ చబోదల్తెన్,
ఆగన్ల్ క గొతిజాఅసెస్. 26గనిసారాటాలిజలిపరలోకుమ్
తిలి యెరూసలేమ్ పటున్మ్, జలె, గొతి జలిసి నెంజె.
యేసుపబుక నంపజలసక జయియ్ అయయ్. 27సారాక చి
హాగరుక జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
*“†గొడుడ్ జలి తేర్ బోద, తుయి సరద్ జా!
‡నొపుప్ల్ నే జలి తేర్ బోద, తుచి సరద్క కేక్ గలు!
కిచొచ్క మెలె, §మునుస్స్ తెన్ అగెగ్ తెంతొ బోద పాయిలి

గొతిమానుస్చి కంట,
జా గొతిమానుస్ నిసాక్రుమ్ దెకిలి అగెగ్ బోదల్ నెంజిలి

*తేర్ బోదక
అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ †పుతత్రుస్లు జెరమ్ అసిత్.”

28 అబాహామ్ చి తేరిస్ జతి సారాక “తుచి పెటిట్
అబాహామ్ క సంతానుమ్ దెయిందె” మెన దేముడు సంగ
తిలన్. జా పమానుమ్ క జెరిమ్లొసొ ఇసాస్కు. జలె,
బావుడుల్ , ఇసాస్కుచి రితి, అమ్ యేసుక నంపజలస
పమానుమ్ చి రిసొచ బోదల్ జలమ్. 29 జలె, జా పొది,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి ఇసుట్ మ్ క జో జెరమ్య్ లొ
ఇసాస్కుక, మానుస్చి ఇసుట్ మ్ క జెరిమ్లొ హాగరు చి పెటిట్చొ
ఇషామ్యేల్అలల్ర్ కెరె తిలన్. అపెప్ కి, ఆగన్ల్ రితి గొతి జలి

రితిజాఆగన్ల్ చి రితి సేవ కెరసజా గొతి పమానుమ్ తెంతొ
విడద్ల్ జల నంపజలసక అలల్ర్ కెరతి. 30 గని, దేముడుచి
కొడొతె రెగడ్య్ లిసి కిచొచ్ మెలె,
‡“గొతిమానుస్క చిజేఁవ్తెన్జేఁవ్ చొపుతుత్ స్ కఉదడ గెలు.
కిచొచ్కమెలె,గొతినెంజిలిమానుస్చొ §పుతుత్ స్ క దొరుక్ జతి

వరుమ్ తె
గొతి తిలిమానుస్చొ *పుతుత్ స్ క వాటనాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 31జలె,బావుడుల్ , అమ్యేసుచి ఉపిప్రి
నముకుమ్ తిలస గొతిమానుస్ల్ చ బోదల్ నెంజుమ్. గొతి
నెంజిలిమానుస్ల్ చ ఆము.

5
యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి రిసొ పవులు తీరుప్

సంగిలిసి
1 అమ్ క ‘ఆగన్ల్ పమానుమ్ చి గొతి సేవ తెంతొ విడద్ల్

జలి రితి ఇండుత్’ మెనయ్, కీసుత్ అమ్ క విడద్ల్ కెర అసెస్.
జాకయ్, తుమ్ జోవయించి తెడి డిటుట్ మ్ తా, ఆగన్ల్ క
గొతిమానుస్ల్ రిత జతిస్ తె అనెన్ దెరున్ సేడ నాయ్.

2 జలె, ఆఁవ్ పవులు తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
యూదుల్ జతి గురుచి జా సునన్తి తుమ్ కెరనెల్, కీసుత్ క
విరోదుమ్జలిరితి,చికీసుత్ ఆరిదొరుక్ కెరిల్ రచచ్నకతుమ్నే
విలువదిలిరితిజయెదె. 3జాసునన్తి కెరనుకఉచరొఎతిక్
మానుస్క ఆఁవ్ కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితసి మెలె, యూదుల్ చ
ఆగన్ల్ చి ఎతిక్ కోడు జో మానుస్ నిదానుమ్ కెరుక అసెస్,
కెరుక ఒపప్న అసెస్. 4 ‘యూదుల్ చ ఆగన్ల్ వాట్ అమ్ క
పునిన్మ్ దొరుక్ జయెదె, అమ్ చి పాపుమ్ గెచెచ్దె’ మెన కో
ఉచరసు జలె, తుమ్ కీసుత్ క విరోదుమ్ జలి రితి జా ముల
అసుస్స్. మెలె,జోచిదయవాటు దొరుక్ జలి రచచ్నచి తెడి
తెంతొ ఎటొట్ సేడ అసుస్స్.

5అమ్ ఎకిక్ పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ, అమ్ చి
పెటిట్ దిలి జోచి ఆతమ్ తెన్, జొయియ్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ
అసెస్, చిజోచిపునిన్మ్ చి రిసొ దయిరిమ్తెన్ రకితసుమ్.
6 కీసుత్ చి తెడి తిలె,యూదుల్ చి గురుచి సునన్తి కెరన తిలె
లాబుమ్ నాయ్, నే కెరనెల్ నసుట్ మ్ నాయ్. జా కెరంతిస్ తె
నే కెరంతిస్ తె కిచొచ్ నాయ్. గని కిచొచ్ కామ్ క జెతయ్
మెలె, ఎకిక్ కీసుత్ కయ్ నంపజతిసి, చి పేమ ఇండితిస్ తె జా
నముకుమ్ దెకయ్ తిసి.

7 తుమ్ అగెగ్యి నముకుమ్ తె ఇండితె తిలదు. పబుచి
దయ వాటుచి రచచ్నచి సతిత్మ్ తెన్ బెదితి రితి తుమ్

‡ 4:23 4:23 ఆదికాండుమ్ 16:1-5. సంతానుమ్ నెంజితికయ్, ‘అంచి గొతిమానుస్ హాగరు తెన్ సంతానుమ్పాయి’మెనసారామునుస్స్ జలొఅబాహామ్ క
సికడల్న్,చిహాగరుపుతుత్ పాయసారాకనిసాక్రుమ్దెకుక దెరల్న్. § 4:23 4:23ఆదికాండుమ్ 17:15-19. * 4:27 4:27యెసయాపుసత్కుమ్ 54:1.
† 4:27 4:27సారా. ‡ 4:27 4:27సారా. § 4:27 4:27హాగరు. * 4:27 4:27సారా. † 4:27 4:27యేసుకీసుత్ క నంపజలొఎతిక్మానుస్
ఆతమ్క అబాహామ్ చి గొతి నెంజిలి సంతానుమ్ జవుల. జోవయించి రిసొ ‘ఒగగ్ర్ జిన్పుతత్రుస్లు’మెనపవులు ఇనెన్ సంగితయ్. ‡ 4:30 4:30ఆదికాండుమ్
21:10. § 4:30 4:30యేసుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలసకచి టాలి. * 4:30 4:30 ఆగన్ల్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ ఆగన్ల్ క గొతిమానుస్ల్ క చి
టాలి.
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ఇండితిసి కో అడుడ్ కెరల్? 8 జా సునన్తి కెరంతి ఆగన్ల్ చి
రితి అపెప్ ఉచరి కామ్ తుమ్ క బుకారొల్ కీసుత్ సికడిల్సి నెంజె.
9జాగర, పాకుమ్ తె ఇదిలిదిల్ పులయ్ తి పీట్ సేడ తిలె,
ఒండి పాకుమ్పుల గెచెచ్దె, గెద.

10 జలె, తుమ్ క ‘అంచి కంట వేర ఉచరి నాయ్’ మెన,
పబుచి తెడి అంక దయిరిమ్. అనెన్, తుమ్ క సికుక్ కెరొసొ,
జో కొనొస్ జలెకి,జోచిపాపుమ్ చి సిచచ్ జో వయెదె.

11 బావుడుల్ , ఆఁవ్ అపెప్క ‘యూదుల్ చి గురుచి
సునన్తితె,యూదుల్ జతిస్ తె రచచ్న’మెనసికడొత్సొఆఁవ్
జతయ్జలె, కిచొచ్క జేఁవ్ అంక అలల్ర్ కెరతి? ఆఁవ్ అపెప్క
దసిస్ సికడత్య్ జలె, ‘యేసు సిలువతె మొరిల్సి అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తిస్ క సాలు’మెన ఆఁవ్ సంగుక నెంజితి,
చిజోవయింక నొపిప్ దెతయ్నాయ్. 12జలె, తుమ్ క సికుక్
కెరస జోవయింక జెఁవివ్ ఒండి కుటవన గార్ కెరంతు, మెన
అఁవ్ ఉచరసి!
యేసుక నంపజలస పబుచి ఆతమ్క పేమతె ఇండుక

13 ‘ఆగన్ల్ చి పమానుమ్ క గొతి సేవ తెంతొ విడద్ల్ జలి
రితి ఇండుత్’ మెన పబు తుమ్ క బుకారల్న్, బావుడుల్ .
గని ‘ఆగన్ల్ చ గొతిమానుస్ల్ నెంజుమ్, చి ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి ఇండుక జయెదె’ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్,
గని పబుచి పేమ తెన్ తా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరె తా.
14కిచొచ్కమెలె, దేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్ ఎతిక్ ఎకిక్
ఈంజ కోడుతె బెదితయ్. కేన్ కోడుతె మెలె,
*“తుమ్ కయ్ తూమ్ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
పకక్య్ చొక తుమ్ తెదిద్ పేమ కెరుకయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 15 గని తుమ్ కుసిస్దుమ్ తెన్ తా
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చపల్ చుపిల్ రితి జతసు జలె, తుమ్
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొచి అతిత్ ఎకిక్లొ ఆతమ్క నాసెనుమ్ నే జతి
రితిజాగర తెన్తా.

16 జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్చి సెకిక ఇండ, తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరి
రితి ఇండుక పోన. 17 కిచొచ్క మెలె, అమ్ మానుస్ల్ చి
ఆఁగుచ ఆసల్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క విరోదుమ్
జతయ్, అనెన్, మానుస్చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ క జోచి ఆతమ్చి
ఇసుట్ మ్ క విరోదుమ్ జతయ్, చి రిసొజేఁవ్ దొనిన్యుదుద్ మ్
రితి కెరంతిస్ తె తుమ్ నెడిమి సేడ, తుమ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి
జరుగ్ కెరుక నెతురుస్. 18 గని తుమ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చి సెకిక ఇండితసు జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి
ఆగన్ల్ తెడిచమానుస్ల్ నెంజుస్.

19 జలె, మానుస్చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ రితి ఇండితిస్ తె
ఇసచ తయెదె మెన కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొ ఎతిక్జిన్ చినుక
జయెదె మెలె, లంజెకమొ, లంజెబుదిద్ , ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్

నే కెరంతిసి, 20 బొమమ్ల్ క జొకరసి. అనెన్క్ కిచొచ్ మెలె,
మెంగిరిసి, దోసుమ్ గట కెరిసి, గురమ్య్ గట వెసితిసి,
దసిస్చి. పడొత్ , విరోదుమ్, కొడొ జుజవ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
గగొగ్ ల్ జతిసి, గోసబుదిద్ , కోపుమ్, గార్ ఆసల్, జటుల్
జతిసి, ఎకిక్లొ ఉచరిస్ చి ఉపిప్రి అనెన్కొల్ నిసాక్రుమ్
ఉచరిసి, 21గోసల్ కెరిసి, మచిచ్తిసి, ‘సరద్ కెరసుమ్’ మెన
వెటాక్రుమ్ జతిసి, దసస్ కమొ. దసచ పోన. ఆఁవ్ అగెగ్
తెంతొ జాగర సంగిల్ రితి, అపెప్ కి తుమ్ క కిచొచ్ జాగర
సంగితసిమెలె, దస కమొకెరస జలె, దేముడుచిరాజిమ్ తె
జోవయింక కిచొచ్ వాట తయెనాయ్.

పబుచి ఆతమ్పలితుమ్ దెర కమొ
22 గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ తిలె,

కిచొచ్ పలితుమ్ దెరెదెమెలె, పేమ, సంతోసుమ్, సేంతుమ్,
ఒగగ్ర్ సేంతుమ్, దయదరుమ్మ్, చెంగిల్ బుదిద్ , నముకుమ్,
ఓరుస్ప జా మెతత్న తతిబుదిద్ , దరుమ్మ్ నిదానుమ్ బుదిద్ ,
23 గవురుమ్ నే దెకన్ తె అనెన్ మానుస్ల్ క మరియాద
దెకితిసి, ముదొద్ కెరంతిసి. ఇసచక కేన్ ఆగన్ కి పోన మెనె
నాయ్. 24 అనెన్, కీసుత్ జలొ యేసుక నంపజా సొంత జల
మానుస్ల్, జోవయించ ఆఁగ్ చ పాపుమ్ చి బుదిద్చి సొంత
ఆసల్ కీసుత్ మొరిల్ సిలువతె గలముల దా అసిత్.

25 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ జీవ్ జా అసుస్మ్
జలె,జోచిఆతమ్సెకిక దసిస్ ఇండుమ. 26దసిస్,అమ్ చి పెటిట్
కిచొచ్ గవురుమ్ ఉచరనుక పోన. ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కోపల్
కెరవుక పోన, ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి ఎకిక్లొ గోసల్ జంక పోన.

6
ఎతిక్క చెంగిల్ కెరిస్ చి

1బావుడుల్ , తుమ్ తె కేన్మానుస్ కిచొచ్ పాపుమ్ తె దెరున్
సేడ అసెస్ జలె, జో అనెన్ బుదిద్ జతి రితి, తుమ్ ఆతమ్
వడిడ్లస జోవయింక బమమ్ నే కెరి బుదిద్ తెన్ జోవయింక
చెంగిల్ వాటు దెకవ. పడొత్ , తుమ్ సొంత పాపుమ్ నే సేడిత్
రితి, జాగర దెకన. 2ఎకిక్లొచ జాడుల్ అనెన్కొల్ వయితి రితి,
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తోడు తా. దసిస్ కెరెల్, పేమచి రిసొచి
కీసుత్ దిలి *ముకిక్మ్ ఆగన్ నెరవెరుస్ప కెరె. 3 కిచొచ్క మెలె,
కో జలెకు ఆరిచొ జాఁ తా, జోక జొయియ్ నిసానొల్ మానుస్
మెన ఉచరంతయ్ గే, జోక జొయియ్ మోసిమ్ కెరంతయ్.
4జాకయ్, ఎతిక్ మానుస్ జోవయించి సొంత కామ్ పరిచచ్
కెరనుస్, చి అనెన్ మానుస్ల్ చ కమొచి రిసొ తీరుప్ నే కెరె,
సొంతయ్ కామ్ దెకన జాక ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే చిననుక
జయెదె, చి ‘చెంగిల్’మెలె,జో సరద్ జంక జయెదె. 5 కిచొచ్క
మెలె,సొంత కామ్ చి రిసొ ఎతిక్మానుస్క జోచిపూచి.

* 5:14 5:14 లేవీయకాండుమ్ 19:18,మతత్యి 19:19. * 6:2 6:2మతత్యి 22:37-40,మారుక్ 12:28-31.



గలతీ 6:6 273 గలతీ 6:18

6పబుచి కోడు సంగితొసొక సికితస,జోక తిలిస్ ఎతిక్తె
సికడత్సక చెంగిల్ వాట దెంక అసెస్.

7 తుమ్ మోసిమ్ కెరన నాయ్. దేముడుక కొంకడిల్ రితి
కెరెల్ జీనుక నెంజె. కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ మానుస్ కిచొచ్
రగుమ్ బి గలెదె గే, దసిస్చి పంటొ లాయెదె. 8 సొంత
ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరంతి రితి బి కో గలుల గే, జా దెరి
పంటొ కిచొచ్ లాయిలమెలె,జోవయించిసొంతనాసెనుమ్.
గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క చి బి కో గలుల గే,
జా దెరి పంటొ కిచొచ్ లాయిల మెలె, పరలోకుమ్ తె బెద
కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ జితిసి. 9 అనెన్, చెంగిల్
కమొ కెరుక బదుద్ కుమ్ జమ నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
చెంగిల్ కమొ కెరుక మదెనె అమ్ చి మెనుస్ నే బగిలె,
జా చెంగిల్ పంటొ లాయుమ్ దె. 10 జాకయ్, కేన్ వాటు
అయ్ లె, ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ క చెంగిల్ చి కెరుమ, తోడు కెరె
తమ; ముకిక్మ్ క, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలి రిసొ
జోవయించి కుటుంబుమ్ జలసకయ్.

సునన్తిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెరిసిచి రిసొ
11 కెదిద్ వెలొల్ అలవాటుల్ తెన్ ఆఁవ్ సొంత ఆతు తెన్

తుమ్ క రెగిడత్సి గే చిన.
12 ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి తుమ్ కెరన’ మెన

తుమ్ క బలవంతుమ్ కెరస కిచొచ్క దసిస్ జతతిమెలె, జేఁచి
గవురుమ్ కయ్ కెరతి. ‘ఎకిక్ కీసుత్ సిలువతె మొరిల్స్ తెయి
అమ్ చి రచచ్న’ మెన ఒపప్నెల్గిన, అనెన్ మానుస్ల్ జేఁచి
అలల్ర్ కెరుల మెనయ్ బియఁ కెర, జేఁవ్ దసిస్ కెరతి.
13 పడొత్ , జేఁవ్ జా సునన్తి కెరనల్సయ్ కి యూదుల్ చ
ఆగన్ల్ క నిదానుమ్ కెరి నాయ్, గని ‘జోవయింక కి అమిమ్
మారుస్ప కెరల్మ్’ మెన గవురుమ్ ఆననుక ఉచరయ్,
తుమ్ క ‘సునన్తి కెరంతు’మెన బలవంతుమ్ కెరతి.

14 ఆఁవ్, జలె, ఎకిక్క పిటట్వ, కిచొచ్ వేరచిచి ఉపిప్రి
గవురుమ్ ఉచరనుక నెసి. ఎకిక్ అమ్ చొ పబు జలొ కీసుత్
సిలువతెమొరిల్స్ కయ్ గవురుమ్ ఉచరసి. జోమొర అంక
పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిల్ రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలిసి ఎతిక్ అంక మొరిల్ రితి జా అసెస్. ఆఁవ్ కి ఈంజ
లోకుమ్ తెతిలిస్ కయ్సిలువ గెలనఅసిస్,చిఅంచిఉపిప్రి
జా ఎతిక్క కిచొచ్ సెకి నాయ్, దసిస్చిక అంక ఆస నాయ్.
15 యూదుల్ చి గురుచి సునన్తి కెరన తిలె కి లాబుమ్
నాయ్. నే కెరన తిలె కి నసుట్ మ్ నాయ్. కిచొచ్ ముకిక్మ్
మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ నొవర్ జెరిమ్లిసి.
16యేసుక నంపజా నిజుమ్ చ ఇసాయేలులు జల దేముడు
నిసానల్ జోచయ్ మానుస్ల్ క, జోచి ఆతమ్క జెరమ్ జోచి ఆతమ్
నే సెకిక ఇండిత మానుస్ల్ కయ్ జో సేంతుమ్, కనాక్రుమ్
దెకుస్.

17 జలె, ఈంజ తగుచి రిసొ అపెప్ తెంతొ అనెన్ కో అంక
అలల్ర్ కెరు నాయ్. అంచి సతిత్మ్ క రుజుజ్ కావలె మెలె,
యేసుచినావ్ చిరిసొఆఁవ్ సెమల్సేడల్ మచచ్ల్అంచిఅఁగి
అసిత్.

18 తుమ్ చి ఆతమ్ తెన్ పబు జలొ అమ్ చొయేసుకీసుత్ చి
దయతాతుమ్ క తోడు తవుసు,బావుడుల్ . ఆమేన్†.

† 6:18 6:18 తెదిద్లి
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ఎపెసియుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు ఎపెసు పటున్మ్ చ

సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్.

మొదొల్ కోడు
1 దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ

జలొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ, జో దిలి
అదికారుమ్ తెన్ జోక బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు, *ఎపెసు
పటున్మ్ తెచ †కీసుత్ జలొ యేసుక నంపజా, సుదిద్ జా
జోచయ్ మానుస్ల్ జా, జోచి తెడి తా నిదానుమ్ జలసక,
రెగిడిల్ ఉతుమ్.
అగెగ్ తెంతొ దేముడు ఉచరిల్ రచచ్న

2అమ్ కఅబొబ్ జలొదేముడుచిపబు జలొయేసుకీసుత్ చి
దయ, సేంతుమ్, తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

3అమ్ చొపబుజలొయేసుకీసుత్ క దేముడు జలొఅబొబ్స్
జలొ దేముడుక జెయియ్! కీసుత్ చి అతిత్ జో అమ్ క దయ కెర,
‡జోచిరాజిమ్ తె అమ్ క బెదవ, ఆతమ్వరల్ ఎతిక్ అమ్ క జో
దా అసెస్. 4దసిస్, అమ్ క, ‘కీసుత్ చి తెడి జోచి పరలోకుమ్ చి
సుదిద్ జా అంచి మొకెమ్ పునిన్మ్ జతు’ మెన, లోకుమ్ నే
జెరిమ్తె అగెగ్ తెంతొ జో అమ్ క నిసానల్న్.

5అగెగ్ తెంతొ,జోచిపేమకఉచర,జోచిసొంత ఇసుట్ మ్ క,
‘అంచొపుతుత్ జలొయేసుకీసుత్ చి తెడిజేఁవ్ కిఅంచపుతత్రుల్
జవుల’ మెన, అమ్ క వరుమ్ దిలన్. 6 పూరి పేమ
జలొపుతుత్ స్ చి అతిత్ గవురుమ్ జలి జోచి ఎదివాట్ §దయ
అమ్ చి ఉపిప్రి జో తిలన్;జోచినావ్ గవురుమ్ జవుస్!

7 జో యేసుయి సిలువతె జోచి లొఁయి గేడవ అమ్ చి
పాపుమ్ పుంచ, అమ్ కెరల్ పాపల్ చెమించుప కెర, అమ్ క
*నెతొవ గెల అసెస్; 8జోచి ఎదివాట్ దయ అమ్ చి ఉపిప్రి
దేముడు అబొబ్సి తిలి రిసొ అమ్ క †నెతొవ గెల అసెస్.
9 ఎతిక్ అరుద్ మ్ చినుత్ బుదిద్ తెన్ జో దేముడు అబొబ్సి
అగెగ్ తెంతొ ఉచరిల్సి మదెనె గుటుట్ తిలి రితి జా తిలె కి,
అమ్ సూన్ తి రితి,జోఅపెప్ బార్ కెర అసెస్. 10మెలె, కీసుత్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవుక మెన, దేముడు ఉచరల్
దీసల్ బెరి కాలుమ్ క జెయిమ్ కెరిందె మెన జో అగెగ్ తెంతొ
ఉచరిల్సి. కిచొచ్క కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొకజోతెదవుక
తిలి మెలె, పరలోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కి, బూలోకుమ్ తె

తిలిసి ఎతిక్ కి ఎతిక్ కి జో కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్ కటుట్ జతి రితి
బెదవుక.

11 జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క ఎతిక్ జరుగ్ కెరొ దేముడు
‘చెంగిల్’మెన కిచొచ్ ఉచరయ్ గే,జాఎతిక్ కచితుమ్ జరుగ్
జయెదె. ‘జరుగ్ జవుస్’ మెన అమ్ చి రిసొ జో ఉచరిల్సి కి
జో కీసుత్ చి అతిత్ జరుగ్ జలి. 12 కిచొచ్ మెలె, జో దేముడుచి
గవురుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె డీసిత్ రితి అమ్ ఇండుక మెన,
కీసుత్ క నంపజాజోవయించి తెడి దయిరిమ్జలసక అగెగ్యి
తెంతొ జోవయించి సెలవ్, అగెగ్యి తెంతొ జా వరుమ్ దా
అమ్ క జొయియ్ నిసాన అసెస్.

13సతిత్మ్ తిలి ‡కోడు, మెలె తుమ్యూదుల్ నెంజిలస
కి రచిచ్ంచుప జతి వరుమ్ దొరుక్ జతి సుబుమ్ కబుర్
తూమ్ కి సూన నంపజా అయ్ లి రిసొ, ‘జా వరుమ్ దిలి
రుజుజ్ క అంచమానుస్ల్ చి పెటిట్ అంచి ఆతమ్ దెయిందె’ మెన
దేముడు పమానుమ్ కెర తిలిజోచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ కి దా తుమ్ క ‘అంచయ్’ మెన జోచి ముద దా అసెస్.
14అమ్ నంపజలసక §నెతొవ గెల అసిస్, చి పరలోకుమ్ తె
బెదితి వాట తుమ్ క కచితుమ్ దొరుక్ కెర అసిస్ మెనయ్
జో పమానుమ్ కెరిల్సి పూరి జరుగ్ జతె ఎదక ఈంజ బజాన్
జయెదె. ఈంజ ఎతిక్చి రిసొజోచి గవురుమ్ డీసెదె.

పవులు పారద్న కెరిల్సి
15ఈంజ తుమ్ క జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దిలి వరుమ్ చి

రిసొ, పబు జలొ యేసుచి ఉపిప్రి తుమ్ నముకుమ్ తిలి
రిసొ, పడొత్ జోచయ్ జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్ పేమ
కెరిస్ చి రిసొ అమ్ సూనిల్ రిసొ, 16 ఆఁవ్ పారద్న కెరె పొది
తుమ్ చి రిసొ అమ్ చొ దేముడుక అంచి సరద్ సంగుక ములి
నాయ్. 17 తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్ ఆస జా పారద్న
కెరసిమెలె,అమ్ చొపబు జలొయేసుకీసుత్ క దేముడు జలొ,
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ జలొ అబొబ్స్ జలొ, గవురుమ్ తిలొ
దేముడు, తుమ్ చి పెటిట్ జోచి ఆతమ్ తా కామ్ కెర కెర, జోక
తుమ్ పూరి జాన్ తి రితి తుమ్ క బుదిద్ గాయ్నుమ్ దెవుసు,
దొరుక్ జలిసి దెకవుసు. 18 తుమ్ చ ఆతమ్ అంకివొ దసిస్
చెంగిల్ దెకిత్ రితి జలె, తుమ్ *కిచొచ్ దయిరిమ్ జతి రితి
జో తుమ్ క నిసాన, దేముడుక నంపజలస తెన్ ‘తుమ్ క
దెయిందె’మెనజో పమానుమ్ కెరిల్ పరలోకుమ్ చి ఎదివాట్
సొమాస్రుమ్వాట కీసిచి గే, కెదిద్ విలువచి గే, 19పడొత్ ,అమ్
నంపజలసచి పెటిట్ జోచి కామ్ కెరి ఆతమ్సెకి కెదిద్ సెకి గే, జా
ఎతిక్ తుమ్ సికితె, జయియ్ అంచి ఆస.

* 1:1 1:1 బయ్ బిల్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఈంజ కోడుతె ఎపెసు పటున్మ్ తెచి కోడు తయె నాయ్. † 1:1 1:1 ‘కీసుత్ ’ మెలె ‘తెదయిందె’
మెనపూరుగ్ మ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుయూదుల్ క సంగిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. ‡ 1:3 1:3 పరలోకుమ్ తె అమ్ క బెదితి కోడు,ఈంజ.
§ 1:6 1:6 అమ్ క ఎదగ్రె పునిన్మ్ నెంజిలె కి జోచి ఎదివాట్ దయ, ఆరి, అమ్ క దిలన్; * 1:7 1:7 నెంజిలె ‘విడద్ల్ కెర అసెస్’, నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప కెర
అసెస్’. † 1:8 1:8 నెంజిలె ‘విడద్ల్ కెర అసెస్’, నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప కెర అసెస్’. ‡ 1:13 1:13 నెంజిలె ‘కబుర్’. § 1:14 1:14 7 నంబర్ చి ఎటొట్ చి
కోడు దెక. * 1:18 1:18 రోమియులు 8:18-25, కొలొసిస్యుల్ 1:5 దెక.
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యేసుక దేముడు అబొబ్సి అదికారుమ్ దిలిస్
20 కీసుత్ తెయ్ జోచి జా ఎదివాట్ సెకి తిలిసి ముకిక్మ్ క

కతెత్ నెరవెరుస్ప కెరల్న్. జోచి సెకిచి రిసొచి జా కామ్
ఎతిక్ కీసి ముకిక్మ్ క జెయిమ్ కెరల్న్ మెలె, కీసుత్ క అనెన్
జియడ ఉటట్వ, పరలోకుమ్ తె కడ నా, ఒతత్ జోచి
సొంత ఉజిల్ పకక్య్ గవురుమ్ తెన్ వెసవాన అసెస్.
21 ఒతత్ జోక అబొబ్సి కెదిద్ గవురుమ్ దిలన్ మెలె, †కిచొచ్
అదికారుమ్ తిలిసి ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ఎతిక్‡అదికారుల్ చి
ఉపిప్రి, §సెకివొచి ఉపిప్రి, *ఏలుప కెరి ఎతిక్ సెకి
అదికారుమ్ తిలసచి ఉపిప్రి, జేఁవ్ మాయలోకుమ్ చ
జలెకి, కేన్ లోకుమ్ చ జలెకి, కిచొచ్ నావ్ తిలిసి నే పిటెత్
ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ఈంజ ఉగుమ్ తె జరుగ్ జతిస్ చి ఉపిప్రి
కి, జెతి ఉగుమ్ తె జరుగ్ జతిస్ చి ఉపిప్రి కి, జోక అబొబ్సి
ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ కెర అసెస్. 22 జెరమ్య్ లి ఎతిక్ కీసుత్ చి
చటెట్ అబొబ్సి తిఁయ, నంపజలసక కిచొచ్ కామ్ చి రిసొ జలె
కి, కీసుత్ బోడి జతి రితి జో కెర అసెస్. 23 నంపజలస
మొతుత్ మ్ క ‘కీసుత్ చి ఆఁగ్’మెనుక జయెదె. జోచిఆఁగ్పూరి
జంక ఎతిక్పూరి కెరొసొజొయియ్.

2
దేముడుచి దయకయ్ కీసుత్ తెన్ ఏలుప కెరిసి

1 తుమ్ కెరల్ తపుప్ల్ పాపల్ చి రిసొ తుమ్ మొర
తతికయ్, తుమ్ క జో, కీసుత్ తెన్ జీవ్ కెర దిలన్. 2 అగెగ్
పాపుమ్ ఇండితె తా, ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్చ, ఈంజ
ఉగుమ్ చ కమొతె తుమ్ గెతె తిలదు. పాడ్ జల ఆతమ్ల్
బూతల్ గట ఎతిక్క ఏలుప కెరొ సయ్ తాన్ చి పటిట్ గెతె
తిలదు. దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో
సయ్ తాన్ చి ఆతమ్ జోవయించి కామ్ కెరయ్.

3 దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత ఎతిక్జిన్ చి రితి ఆమ్
కి అగెగ్ మొర తా, పాపుమ్ చ ఆసల్ జితె తా, అమ్ చి
ఆఁగ్ చిఆసల్,అమ్ చసొంతవేరవేరబుదుద్ ల్ చఆసల్రితి
ఇండితె తిలమ్ చి రిసొ, లోకుమ్ చమాములుమ్ ఎతిక్జిన్
కీసి సొంత సెకిక దేముడు దెతి సిచచ్తె గెతి జెరుమ్న్ తెన్
అసిత్ గే, ఆమ్ కి దసిస్ తిలమ్. 4 గని, దేముడు ఎదివాట్
కనాక్రుమ్ దెకితొసొచి రిసొ, జోచి ఎదివాట్ పేమ అమ్ చి
ఉపిప్రి తిఁయ, 5 అమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ, అమ్ ఆతమ్క
మొరల్స జలెకి, కీసుత్ అనెన్ జిలిస్ తెన్ అమ్ క జియడల్న్.
పూరిజోచి దయచి రిసొ తుమ్ *రచిచ్ంచుప జలదు.

6 జలె, దేముడు అబొబ్సి కీసుత్ యేసుక జియడిల్స్ తెన్
అమ్ క జియడ, జోచి పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కీసి వెగడ
ఒతత్ వెసడల్న్. ఆమ్ జోచయ్ జలి రిసొ, అమ్ క కి జా
రాజిమ్ తె వెగడ, అమ్ క కి ఒతత్ వెసడిల్ రితి కెర అసెస్.
మెలె, ఆమ్ కి జో తెన్ జోచి †రాజిమ్ తె ఏలుప కెరసుమ్.
7జో దేముడు కిచొచ్క అమ్ క దసిస్ దయ కెర అసెస్ మెలె,
యేసుకీసుత్ కెరిల్స్ ఎతిక్ తెన్ జో అమ్ క ఎదివాటు దయ
కెరిల్సి. పడొత్ జెతఉగల్ తె పలితుమ్దెర,జోవయించి దయ
కెదిద్ మొచచ్చిగేరుజుజ్ దెకయెదె. జోచిదయకెదిద్ గేకోమీనుక
నెతిరి.

8 ముకిక్మ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ తుమ్ కెరన మెలె, తుమ్
సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జలిసి తుమ్
కిచొచ్ కెరిల్స్ చి రిసొచి నెంజె; పూరి దేముడుచి దయచి
రిసొచి కామ్ జా. పడొత్ , జో దయ కెరిల్సి తుమ్ నంపజా
నఙన్ తికయ్, తుమ్ క దొరుక్ జలి. 9 కేన్మానుస్ కెరల్ కిచొచ్
కమొచి సెకిక జో మానుస్ రచిచ్ంచుప జంక నెత. నెంజిలె,
జోవయించ సొంత కమొచి సెకిక రచిచ్ంచుప జంక జతి
జలె, మానుస్ల్ పులుక జతి. గని జోవయించి సొంత
సెకిక కో నెతిరి, చి పులుక నెంజె. 10 అమ్ ఆతమ్క జిలిసి
జొయియ్ అమ్ క నొవర్ జెరమ్య్ లిసి. యేసుకీసుత్ చి అతిత్
దేముడు ఆతమ్క అమ్ క కిచొచ్క నొవర్ జెరమ్య్ లొ మెలె,
అమ్ క ‘సతిత్మ్ఇండుతు’మెన,జోఅగెగ్ తెంతొఉచరల్ కమొ
అమ్ నిదానుమ్ కెరుకయ్మెనయ్దసిస్ కెరొల్ .

యూదుల్ నెంజిలస అపెప్ పాసిజా అసిత్
11జాకయ్, తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కిచొచ్ మెలె, ఆఁగుక

దెకిలె తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస జసెత్. తుమ్ యూదుల్
నెంజిలసక యూదుల్ తిలస అగెగ్, ‘దేముడు దిలి అమ్ చి
గురుచి సునన్తి కెరంతినాయ్, చి ఆతమ్క సుదిద్ జతినాయ్’
మెన, రితి ఆఁగి మానుస్లి కెరి జా గురు కెరుస్ నాయ్ చి
రిసొ తుమ్ క నిసాక్రుమ్ దెకిత్ తిల. 12జలె, తుమ్ కిచొచ్
పఁవస్ నాయ్. మెలె, జా పొది కీసుత్ క దూరి తిలదు, పడొత్
‘అమ్ చి ఇసాయేల్ చ పెజల్’ మెలి దేముడుచి రాజిమ్ తె
తుమ్ బెదుక నెంజిలిసి, అనెన్, జో దేముడు పమానుమ్
కెరల్ తెదొడ్ చ నే పెటత్ సరిగచి కోడ్ చ వరల్ తె తుమ్ క వాట
తిలి నాయ్, చి జోచి రచచ్న తుమ్ క నే దొరుక్ జలి రిసొ,
ఈంజ లోకుమ్ తె దేముడు నెంజిలస జా తిల. 13 గని
అపెప్,యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ చ చిపాపుమ్ వయజోచి
లొఁయి సువ దాజాపాపుమ్పుంచిలిస్ చి రిసొ, తుమ్ అగెగ్

† 1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్ సుటుల్ దూతల్, బూతల్ ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. ‡ 1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్
చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్ సుటుల్ దూతల్, బూతల్ ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. § 1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్ సుటుల్ దూతల్,
బూతల్ ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. * 1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్ సుటుల్ దూతల్, బూతల్ ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. * 2:5
2:5 నెంజిలె,పాపుమ్తెంతొ, తుమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొచిసిచచ్ తెంతొ,ఆతమ్మొరున్ తెంతొ. † 2:6 2:6ఆకర్ క పరలోకుమ్ తెజోవయింతెన్ ఏలుప కెరుమ్ దే.
పరలోకుమ్ జోవయించి ఆతమ్రాజిమ్, చి జా రాజిమ్ తె అమ్ బెదయ్ జలి రితి జా బెద అసుస్మ్, చి అపెప్ తెంతొ కి జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుక దెర అసుస్మ్
మెనుక జయెదె. డీసయ్ లిసి 5:10, 20:6 కి దెక.
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జోవయింక దూరి తిలసక దేముడుక జో యేసు పాసి కెర
అసెస్.

యూదుల్ క యూదుల్ నెంజిలసక కి ఎకిక్ రాజిమ్ తె
బెదయ్ లిసి

14 ‘ఆమ్యూదులి’మెన, ‘తుమ్యూదుల్నెంజిలస’
మెన,అమ్యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె అమ్ క తుమ్ క
‡అడుడ్ కెరి ఆగన్ల్ తయెదె. జలె, కీసుత్ యిమొర అమ్దొనిన్
జటుల్ చక మదెనె జా అమ్ క దొరుక్ జలి సేంతుమ్ జొయియ్
జా, అమ్ క తుమ్ క అడుడ్ తిలి విరోదుమ్ జొయియ్ సేడవ
అసెస్. జలె, జో దసిస్ సేంతుమ్ కెరవ, ఆము తూమ్ ఎకిక్
జటుట్ చ జతి రితి కెర అసెస్. 15 కీసి మెలె, పూరుగ్ మ్ చ
ఆగన్ల్ క ఆడల్ క నంప కెరి రితి పోన, అపెప్ తెంతొ కామ్ క
నెంజిలి, అగెగ్ దొనిన్ జటుల్ జల అమ్ మానుస్ల్ క సేంతుమ్
కెరయ్ లి రితి, ‘అంచి తెడి ఎకిక్ జటుట్ జతు’ మెన,
ఈంజ లోకుమ్ చ చి పాపుమ్ జొయియ్ జోచి అఁగి వయన,
అరిప్తుమ్ జలన్. 16 ‘జేఁవ్ దొనిన్ జటుల్ తెంతొచమానుస్ల్
అంక నంపజా ఎకిక్ ఆఁగ్ జతి రితి దేముడు అబొబ్ తెన్
అనెన్ బెదయ్జతు’మెనయేసు సిలువతెమొరిల్ కామ్తెన్
అమ్ చి తుమ్ చి అగెగ్చి విరోదుమ్ గెచచ్వ గెలన్. 17అనెన్,
తుమ్దేముడుక దూరి తిలసక కి, దేముడుకపాసి రితజల
అమ్ యూదుల్ క కి, జో సేంతుమ్ దెతిస్ చి రిసొ బోదన
కెరుక కిఅయ్ లన్. 18మెలె,యేసుచిఅతిత్ తుమ్ క కిఅమ్ క
కిజోచిఅబొబ్స్ చిఎకిక్ ఆతమ్ దొరుక్జాఅసెస్చి రిసొ,తూమ్
కి ఆమ్ కి దేముడు అబొబ్స్ తెన్ బెద ఎకిక్ జటుట్ జంక వాట్
అయ్ లి.

19 జలె, ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ తుమ్ అపెప్ వేరమానుస్ల్
నెంజుస్. తూమ్కిదేముడుచి గేర్ తెబెద,అమ్నంపజలస్
తెన్ జోచయ్మానుస్ల్ జా, తూమ్ కి దేముడుచి రాజిమ్ చ
జా అసుస్స్. 20 జోచి గేర్ క పునాది కిచొచ్ జయెదె మెలె,
సుబుమ్ కబుర్ సంగిత జోచ బారికుల్, చి జోచి ఆతమ్సెకిక
జోచ కబురుల్ సంగితస. జా కెర ఎతిక్క బోడిపతుత్ ర్ కొనొస్
మెలె, యేసుకీసుత్ . 21జా గేరు మొతుత్ మ్ జోచి సెకిక బెద,
పబు తెన్ టీఁవ, దేముడుచి సుదిద్ తిలి గుడి జతి రితి
వడిడ్తయ్. 22దేముడు జితిజాదేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
గుడి జతిస్ తె తూమ్ కి కీసుత్ చి తెడి తా వాటల్ జా బెద
బందుక అసుస్స్.

3
యూదుల్ నెంజిలసతె సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక పబు

పవులుక తెదయ్ లిసి
1జలె, తుమ్యూదుల్ నెంజిలసకయ్ సుబుమ్ కబుర్

ఆఁవ్ సూనవుక మెనయేసుకీసుత్ అంక తెదయ్ లొ. తుమ్ క
సూనయ్ లి రిసొ, అంక, అమ్ చ యూదుల్ *జేలి కెరన
అసిత్. 2తుమ్ కయ్ ‘సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా అంచి
ఆతమ్గేర్ తెజేఁవ్ కిబెదుత్’మెనయ్. దేముడుజోచిదయచి
రిసొఅంచిఅతిత్ జాసుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తికామ్సొరప్
కెరిల్స్ చి రిసొ తుమ్ సూన అసుస్స్. 3పడొత్ , జోచిజా గుటుట్
జా తిలిసి పబు సొంతయ్అంక †దెకయ్ లన్మెన కి, సూన
అసుస్స్. ‡ఈంజ గుటుట్ చి రిసొ ఇదిల్ కొటు సంగ ఈంజ
ఉతుమ్ తె అగెగ్ రెగడ్ అసిస్. 4ఈంజ తుమ్ సదు కెరెల్, కీసుత్ చి
గుటుట్ తిలిసిచి రిసొ ఆఁవ్ జానిల్సి తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతె.

5 జా గుటుట్ , జలె, అగెగ్చ ఉగల్ తె ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ క జాన్ తి నాయ్. గని జోచి సుదిద్ తిలి ఆత్
తెన్ దేముడుచి సుదిద్ జల కబురుల్ సంగితసక, జోచి రిసొచ
బారికుల్ క, కీసుత్ జా గుటుట్ అపెప్ జానవ అసెస్. 6జా గుటుట్
కిచొచ్ మెలె, కీసుత్ క నంపజలయూదుల్ నెంజిలస కి అమ్ చి
తెన్ దేముడు దెతి రచచ్న వాట నఙన్ తి వాటు అయ్ లిసి.
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి తెంతొ, జేఁవ్ కి కీసుత్ క నంపజా
దేముడుచ పుతత్రుల్ జా కీసుత్ చి §ఆఁగ్ జతిస్ తె బెద, కీసుత్
జలొ యేసుచి తెడి జేఁవ్ తిలి రిసొ, దేముడు పమానుమ్
కెరిల్సి ఎతిక్తె జోవయింక కి వాట దొరుక్ జా అసెస్.

7 అంచి పెటిట్ కమొ కెరి జోచి ఆతమ్సెకిచి రిసొ, దేముడు
అంక దిలి జోచి దయక వరుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఈంజయ్
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొసేవ కెరొసొజలయ్. 8జోచయ్
జల మానుస్ల్ మొతుత్ మ్ తె తొకిక్ విలువచచి కంట ఆఁవ్
అనెన్ తొకిక్ విలువచొ జలెకి, జోచి దయక జో అంకయ్
దిలన్. కీసుత్ తె దొరుక్ జతి పరలోకుమ్ చ సొమాస్రుమ్
కెదిద్ గే, కేన్ మానుస్ పూరి అరుద్ మ్ జంక నెతిరెల్ కి, తుమ్
యూదుల్ నెంజిలసక ఆఁవ్ బోదన కెరుక మెనయ్, జో
అంక నిసానల్న్. 9 అనెన్, తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక
కి జో రచచ్న దొరుక్ కెరిల్స్ చి రిసొచి ఎతిక్ జెరమ్య్ లొ
దేముడు అగెగ్చ ఉగల్ తె లుంకడిల్ గుటుట్ ఈంజ లోకుమ్
ఎతిక్చ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి ఆఁవ్ సూనవుక నిసానల్న్.
10 కేన్ లోకుమ్ చ *ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్, ఎతిక్
కి, యేసుపబుక నంపజలస బెదిలిసి మొతుత్ మ్ క దెకిలె,

‡ 2:14 2:14యూదుల్ చిదేముడుచి గుడితె నిజుమిదసిస్ అడుడ్ కెరి కోటతిలి. * 3:1 3:1రోమ్పటున్మ్ తెజోజేలిజాతిలిపొదిఈంజఉతుమ్పవులు
రెగిడొల్ ,మెనఒగగ్ర్ జిన్ఉచరతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. సరియతె కి జేలిజాతిలొ;బారికుల్ 23:25, పిలిపిప్తె కి;బారికుల్ 16:23,చియెరూసలేమ్ తె
కి;బారికుల్ 21:33 జేలిజా తిలొ. ఎపెసుతె కి మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె చియెరూసలేమ్ తె జేలి జలిసి తొకిక్ దీసల్ చి. † 3:3
3:3బారికుల్ 9:3-6, 15, గలతీయుల్ 2:9 దెక. ‡ 3:3 3:3 1:9, 10చి 2:11-22 దెక. § 3:6 3:6రోమియుల్ 12:4, 5, కొరిందిల్ 1 నంబర్ఉతుమ్
12 అదయ్యిమ్, ముకిక్మ్ క 12:12, చి ఎపెసు 1:23 దెక. * 3:10 3:10 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్ తిలస, అదికారుల్ ఎతిక్ కి’. ఇనెన్ ‘అదికారుమ్ తిలస’,
‘అదికారుల్’మెలె, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్ చి అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. 1:21 దెక చి 1:21చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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దేముడుచి ఎదివాట్సతిత్మ్ కెదిద్ గే, కీసి నెరవెరుస్ప జతయ్
గే, చినుతు మెనయ్,జొయియ్ అంక ఈంజ కామ్దాఅసెస్.

11 తుమ్ యూదుల్ నెంజిల నంపజలస కి జోచి
ఆతమ్గేర్ తె బెదితిస్ క ‘జరుగ్ కెరిందె’ మెన దేముడు అగెగ్యి
తెంతొ ఉచరిల్సి అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి అతిత్
†జరుగ్ కెరొల్ . 12 ‘ఈంజొ యేసుకీసుత్ అమ్ చి పాపుమ్
గెచచ్య్ తిఅరిప్తుమ్జలి రిసొ,అమ్జోక నంపజలి రిసొ,
లాజ్ నెంజితె దేముడుతె గెచుచ్మ్ దే’ మెన అమ్ క పూరి
దయిరిమ్ అసెస్. 13 జాకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్ సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ లి రిసొఆఁవ్ అపెప్ జేలిజాసెమల్సేడిత్స్ చి
రిసొ తుమ్ బమమ్ జా అనామ్నుమ్ జా నాయ్. తుమ్
యూదుల్ నెంజిలసకయ్ ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్ ఇసి
జలయ్. జాకయ్తుమ్ సరద్ తెన్ తా.
పవులు పారద్న కెరిల్సి

14 జలె, పరలోకుమ్ తె కి బూలోకుమ్ తె కి కేన్
కుటుంబుమ్ చ జలెకి, దేముడు అబొబ్స్ చి రిసొయి జేఁవ్
ఎతిక్క నావ్ అసెస్. 15మొగల్ టెక జోవయింక ఆఁవ్ కిచొచ్
మెన పారద్న కెరసి మెలె, 16 జోచి ‡ఎదివాట్ సతిత్మ్ క,
తుమ్ చ ఆతమ్ల్ తె జోచి ఆతమ్ తా, తుమ్ క పూరి డిటుట్ మ్
కెరుస్ మెన, 17 అనెన్, తుమ్ చి నముకుమ్ తెన్ చి జోచి
ఆతమ్ తెన్ తుమ్ చి పెటిట్ కీసుత్ జివుస్ మెన, ఆఁవ్ పారద్న
కెరసి. దసిస్,జోచిపేమతెచెరొగలిల్రితిజసెత్,జోచిపేమతె
తుమ్ డిటుట్ మ్ జసెత్, 18 చి పబుచొ సుదిద్ జలస ఎతిక్జిన్
తెన్తుమ్ క కిచొచ్ సెకి జెయెదెమెలె,జోచిపేమకెదిద్ రూందు
కెదిద్ దీగు గే, తుమ్ క అరుద్ మ్ జెయెదె. 19 జలె కో జానుక
నెతిరి కీసుత్ చి ఎదివాట్ పేమ తుమ్ జాన్ తె, చి దేముడు
తుమ్ చి పెటిట్ బెర, తుమ్ కపూరి కెరెదె. జయియ్ ఎతిక్ అంచి
ఆస.

20అపెప్,జలె,అమ్ చొదేముడుక ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్
కలుగు జవుస్! అమ్నఙిల్ కంట,అమ్ఉచరిల్ కంట,ఒగగ్ర్
చెంగిల్ కెరుక తెరితొసొజో. కీసిమెలె,జోవయించిఆతమ్సెకి
అమ్ చిపెటిట్ కామ్ కెర కెరయ్అమ్ క చెంగిల్ కెరెదె! 21జాక,
ఉగుమ్ చి ఉపిప్రి ఉగుమ్ క, కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్,
§కీసుత్ జలొ యేసుతె, చి జోచి ఆఁగ్ జల జోక నంపజలస
మొతుత్ మ్ ఇండితిస్ తె దేముడుచి గవురుమ్ డీసెత్ తవుసు!
ఆమేన్.

4
తుమ్ ఎకిక్ పేమతె ఇండ

1 జలె, ఆఁవ్ పవులు, పబుచి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ లిరిసొ *జేలిజలొసొ,తుమ్ క కిచొచ్ బలవంతుమ్

జాసంగితసిమెలె, పబు తుమ్ క నిసాన తుమ్జోచయ్జా
సతిత్మ్ ఇండితి రిసొ తుమ్ క బుకారా అసెస్. జో తుమ్ క
బుకారిల్ వరుమ్ క విలువ దెకితి ఎదిలి సతిత్మ్ తె తుమ్
జీఁవ. 2 కీసి మెలె, తుమ్ క తూమ్ గవురుమ్ నే ఉచరంతె
మెతత్న తా, సేంతుమ్ తెన్ అలల్ర్ ఓరుస్ప జా, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ పేమ తెన్ తుమ్ జోవయింక ఓరుస్ప జా, 3 ఎకిక్
ఆతమ్, పబుచి ఆతమ్ తా, కటుట్ తెన్ తతి ఆస తెన్ తా,
దసిస్ కటుట్ తెన్ తతి రితి తుమ్ దెకన. పబుచి సేంతుమ్
తుమ్ చి పెటిట్ తిలె, దసిస్ ఎకిక్ కటుట్ తెన్ తసెత్. 4 కిచొచ్క
మెలె, పబుక నంపజల అమ్ ఎతిక్జిన్ జోచి ఎకిక్ ఆఁగ్ జా
అసుస్మ్, అమ్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జోచి ఎకిక్ ఆతమ్ అసెస్,
చి అమ్ చి తెన్ పరలోకుమ్ తె గెతి వరుమ్ తుమ్ క దొరుక్
జవుస్ మెన దేముడు తుమ్ క బుకారిల్ రిసొ అమ్ ఎతిక్క
ఎకిక్ ఆస. 5 పడొత్ , అమ్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ క అనెన్
కిచొచ్ మెలె, అమ్ క ఎకిక్లొ పబు, ఎకిక్ నముకుమ్, ఎకిక్
బాపిత్సుమ్. 6 అమ్ ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్లొ దేముడు, ఎకిక్లొ
అబొబ్. ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జలొసొ, జో. జో ఎతిక్తెయి
అసెస్,జోచ పెజల్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో జితయ్.

పబుచి ఆతమ్ జోచమానుస్ల్ చి పెటిట్ తా
7 పడొత్ కీసుత్ చి దయచి రిసొ జో అమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకెక్కల్క

జోచిఆతమ్సెకి వరుమ్దాఅసెస్. కెదిద్ సెకి దెయెదె గే, కీసి సెకి
దెయెదె గే, జోచి దయ. 8జాకయ్, పూరుగ్ మ్ దేముడుచి
కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
†“జోవయించ విరోదుమ్ సుదల్ క జీన జేలి కెరిల్ రితి జా,
జో పరలోకుమ్ తె గెచచ్
జోవయించమానుస్ల్ క ఆతమ్వరల్ దిలన్”
మెన అసెస్.

9జోక ‘ఒతత్ వెగ గెలన్’ మెలె, కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, జో
తొలితొ జోచి గవురుమ్ ముల పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జా,
బూలోకుమ్ చి కంట ఎటొట్ క మెలి రితి ఉటట్ జా అయ్ లొ.
10 ఉత జా అయ్ లొసొ అనెన్ ఎతిక్చి కంట ఉపిప్ర్ వెగిల్
రితి జా, పరలోకుమ్ తె అనెన్ వెగ గెలన్; జో తిలిస్ క జోచి
సెకిక ఎతిక్కపూరి కెరి రిసొ.

11 జో దిల ఆతమ్సెకి వరల్ కిచొచ్ కిచొచ్ మెలె, జోచ
మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్బారికుల్ జంక మెనజో నిసాన, పడొత్
‡జోచి ఆతమ్సెకిక జోచ కబురుల్ సూన సంగితి రిసొ అనెన్
సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. పడొత్ జోక నేనల్ మానుస్ల్ క జోచి
రిసొ సికడిత్ రిసొ, అనెన్ సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. పడొత్ , జోక
నంపజలసక గొవుడు జా సికడిత్ రిసొ అనెన్ సగుమ్ జిన్ క
నిసానల్న్. 12జేఁవ్ వేర వేర సెకివొ జోచయ్ జలమానుస్ల్ క

† 3:11 3:11 మెలె, యేసు అమ్ చి పాపుమ్ వయ గెచచ్వ జీవ్ జా జోవయించి ఆతమ్ దొరుక్ కెరిల్స్ తెనిన్ జరుగ్ కెరొల్ . ‡ 3:16 3:16 నెంజిలె ‘ఎదివాట్
సొమాస్రుమ్ క’. § 3:21 3:21 1:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 4:1 4:1 3:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 4:8 4:8 కీరనలు పుసత్కుమ్ 68:18. ‡ 4:11
4:11జోవయించి ఆతమ్ జోవయించి చోండి పుటట్య్ లె జోవయించ కబురుల్ సంగుల.
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కిచొచ్క జో దా అసెస్ మెలె, జోచి జేఁవ్ కెరి సేవక సెకి తంక,
పడొత్ , కీసుత్ చి ఆఁగ్ పూరి జతి రితి నంపజలస మొతుత్ మ్
బెదితిసిపూరిజంక, చి 13అమ్ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ నముకుమ్
జా దేముడు పుతుత్ స్ చి రిసొ ఎకిక్ రితి జాన, అమ్ పూరి
ఆతమ్పలితుమ్ దెరి రితి ఆతమ్క పూరి వడిడ్ల్ రితి జా, కీసుత్
కీసి సతిత్మ్ క పూరి జా అసెస్ గే, ఆమ్ కి దసిస్ పూరి జంక.
14 ఆతమ్క దసిస్ వడిడ్లమ్ మెలె, బాలబోదల్ చి రితి అమ్
పొరపాట్ జతె తంక నాయ్. కో నొవి కోడు సంగిలె నంప
కెర, కో వేర కోడు సంగిలె నంప కెరుక జతె తా, మానుస్ల్
అఁవివ్ ఉచరల్ మోసిమ్ కొడొ సూన్ తె తా, జోవయించ
మాయకమొకనంపజా,వాదుక ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ గెతె కెరల్ రితి
జంకనాయ్. గని, పబుచితెడిఆతమ్కపూరివడిడ్లమ్మెలె,
ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ గెతె తము నాయ్, గని ఎకిక్ నిదానుమ్ తెన్
తమ్ దె.

15అమ్దసిస్ ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ నే గెతి రితి జంకమెలె,పూరి
జంక మెలె, పూరి పేమ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ఎకిక్ సతిత్మ్
సంగితె తంక, చి బోడి జలొ కీసుత్ చి ఆతమ్తె బెద, ఎతిక్తె
బుదిద్ జతి రితి ఆతమ్క అమ్ వడుడ్ క. 16 కీసుత్ అమ్ క బోడి
జయెదె, చి జోచి ఆఁగ్ చ వాటల్ కిచొచ్ జవుల మెలె, అమ్
జోచి ఆఁగ్ చ వాటల్మొతుత్ మ్ జోచి తెడితాజోచి సెకి తెన్
చెంగిల్ కటుట్ తెన్ తా అమ్ ఎక్ ఎకల్ వాట, అమ్ క దిల కమొ
నిదానుమ్ కెరె తిలె, ఈంజ ఆఁగ్ పేమ తెన్ వడడ్ తా, పూరి
డిటుట్ మ్ జయెదె.

అగెగ్చ బుదిద్వొ తుమ్పూరిముల
17 జలె, పబుచి §నావ్ తెన్ ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్

ముకిక్మ్ క బలవంతుమ్ కెర సంగితసి మెలె, దేముడుక
నేనల్ యూదుల్ నెంజిలస కీసి జోవయించి మెనుస్ చి వెరి
ఉదెద్సుమ్ ల్ క ఇండితతి గే, తూమ్ దసిస్ ఇండ నాయ్.
18 జేఁవ్ చి ఆతమ్తె గుడిడ్ జా జోవయించి పెటిట్ బుదిద్ నెంజిలి
రిసొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్జీవ్ జతిస్ క దూరి అసిత్,
జోవయింక వేరయ్ మానుస్ల్ జా అసిత్. కిచొచ్క మెలె,
జోవయించిసతిత్మ్జేఁవ్నెస,రాడ్జీవ్ చజాఅసిత్. 19రాడ్
జీవ్ చజా, కనాక్రుమ్ పఁవస్, ఎదగ్రె ముదొద్ నే కెరంతె లంజె
ఆసల్ చ కమొతె పూరి గెచచ్, గరచ్ కమొ ఎతిక్తె ఆస జా
గెచచ్ అసిత్. 20 తుమ్ కీసుత్ చి తెడి సికిలిసి దసిస్ నాయ్;
21తుమ్ జోచి కోడు సూనల్దు మెలె, జోచి తెడితాజోతెయ్
సికిలదు మెలె. నాయ్, గెద, యేసుతె సతిత్మ్ అసెస్,.
22 జలె, జోచి కోడు సూనల్దు మెలె, జోతె సికిలదు మెలె,
ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ చి బుదిద్ తుమ్ అగెగ్ ఇండితె
తిలిసిపోన. మురిక్పాలుమ్తుమ్ కడవెంట గెలి రితిజా,
అగెగ్చి బుదిద్ ముల. జాఎతిక్ బెరు ఆసల్ చమోసిమ్ లుజా,
పూరి నాసెనుమ్ కెరిసి. 23జా గరిచ్ ఎతిక్ ముల, తుమ్ చి

పెటిట్ తుమ్ చి ఆతమ్ తుమ్ చి మెనుస్తె నొవర్ జా బుదిద్ జా.
24 దేముడు దెతి నొవర్ ఆతమ్తె జెరుమ్న్ గలన జయియ్ రితి
ఇండ. జో ఆతమ్తె జెరుమ్న్ మెలె, దేముడుచి రితి జతి రితి
జోచి సతిత్మ్ క జోచి సుదిద్క తుమ్ చి ఆతమ్తె నొవర్ జెరుమ్న్
జలి రితి జతిసి.
కీస బుదిద్వొ ముల, కీసి బుదిద్ జంక

25 తుమ్ సతిత్మ్ జంక మెన జో తుమ్ క నొవర్
జెరమ్య్ లొ, తుమ్ అబదుద్ మ్ ముల ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొ తెన్
ఎకిక్లొ సతిత్మ్ కొడొ జా. కిచొచ్క మెలె, అమ్ ఎతిక్జిన్
యేసుపబుచి ఎకిక్ ఆఁగ్ క వాటల్ జా అసుస్మ్. 26 తుమ్
కోపుమ్ జంక జలె, పాపుమ్ జతి రితి నెరవెరుస్ప కెర
నాయ్. కోపుమ్జలె,పొదుద్ నే గెతెసేంతుమ్జా, 27నెంజిలె
తుమ్ చి కోపుమ్ నెరవెరుస్ప కెర తుమ్ క పాపుమ్ కెరయ్ తి
రితి సయ్ తానుక వాట్ దా తసెత్, పోన. 28 అగెగ్ చోరె
తిలస అపెప్ తెంతొ చోరు నాయ్, గని బాద సేడల్సక తోడు
నెంజిలసక తోడు దెతి రిసొ, జోచ అతొత్ సతిత్మ్ కమొ కెర
కెర,మాములుమ్ కామ్ కెర కెర జిఁయ కతు.

29తుమ్ లటట్బిత్స్ తె కిచొచ్ గరిచ్ బెదవ నాయ్, గని కిచొచ్
కామ్ తిలె, ఒతత్ చెంగిల్ క కామ్ క జెతిసి కిచొచ్ జలె జయియ్
లటట్బ, చి తుమ్ లటట్బిత్సి సూన్ తసతె బుదిద్ పలితుమ్
దెరెదె. 30పడొత్ , ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ తుమ్ క ఆఁవ్
నెతొవ గెలిసి కచితుమ్ జెయిమ్ జయెదె’ మెన జా రుజుజ్ క
దేముడు తుమ్ చిపెటిట్ జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్దాజోవయించి
ముదదాఅసెస్. జాకయ్,జాఆరితిలిరితిదేముడుచిసుదిద్
తిలి ఆతమ్క దుకుమ్ కెర నాయ్. 31 పెటిట్ విసుస్మ్ తతిసి,
కోపుమ్ దెకయ్ తిసి, కోపుమ్ దెరన్ తిసి, గగొగ్ ల్, దూసెనల్,
కుసిస్దుమ్ఎతిక్ తుమ్ క దూరి కెర. 32చిఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
మెతత్న తా, కనాక్రుమ్ దెక, యేసుకీసుత్ చి అతిత్ దేముడు
అబొబ్సితుమ్ క కీసిచెమించుప కెరఅసెస్ గే,తూమ్కిదసిస్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెర.

5
పబుచి పేమతె తుమ్ ఇండ

1 దేముడుచ పేమ తిల బోదల్ తుమ్ అపెప్ జలి రిసొ,
జో కీసి కెరయ్ గే దెక, తూమ్ కి దసిస్ కెర, 2 చి కీసుత్ కీసి
అమ్ క పేమతాదేముడు అబొబ్స్ క దెతిదొరుక్ జలి చెంగిల్
వాసెన తిలి అరిప్తుమ్జా, అమ్ చిపాపుమ్పుంచితి రిసొ
జోచిసొంత జీవ్ దామొర గెలన్ గే, తూమ్ కి దసిస్ పేమతె
ఇండ.

3లంజెకమొచి రిసొచ కొడొ జలెకు, లంజెబుదిద్చి రిసొచ
కొడొ జలెకు, అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జత కమొచి
రిసొచ కొడొ జలెకు తుమ్ లటట్బా కి నాయ్. దసచచి
రిసొ పబుచ సుదిద్ జల మానుస్ల్ లటట్బుక కి బెదె నాయ్.

§ 4:17 4:17 నెంజిలె ‘పబుచి తెడితా’.
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4తుమ్లటట్బిత్స్ తెవెటాక్రుమ్ చకొడొపోన,కామ్ క నెంజిత
కొడొ పోన, వెరి కొడొ పోన; దసచ సూటి నాయ్. దసచ
ఎతిక్ పోన, గని దేముడు కెరిల్ దయచి రిసొ జోక తుమ్ చి
సరద్ సంగిత కొడొయ్ లటట్బ. 5 కేన్ కోడు ఏక్ తుమ్
కచితుమ్ దెరన మెలె, కేన్ లంజె ఇండితొసొ, లంజెబుదిద్
సికడొత్సొ,అనెన్మానుస్ల్ చిఆసిత్చి ఆసక జితొసొకోజలెకు,
జోవయించి ఆస జోవయింక దేముడు రితి జా, దేముడుక
‘జో అమ్ క నాయ్’ మెలి రితి విరోదుమ్ కెరిల్ రితి జతయ్,
గెద; కో దస బుదిద్వొచ జలె, కీసుత్ చి దేముడు అబొబ్స్ చి
రాజిమ్ తెజోవయింక కేన్ వాట కి దొరుక్ జయెనాయ్.

ఉజిడ్ బుదిద్తె తుమ్ ఇండ
6కామ్ క నెంజిత కొడొ లటట్బ దస పాపుమ్ కమొచి రిసొ

కో తుమ్ క మోసిమ్ కెరి రితి తుమ్ దెరున్ సేడ నాయ్. దస
పాపల్ చి రిసొ జోచి కోడు నే సూన్ త మానుస్ల్ క దేముడు
జోచికోపుమ్ చిసిచచ్ దెయెదె. 7జాకయ్దస కమొతెతుమ్
బెద నాయ్. 8 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ అగెగ్ అందర్ బుదిద్తె
ఇండిలదు, గని అపెప్ *పబుచి తెడి ఉజిడ్ జా అసుస్స్.
ఉజిడ్ చ బోదల్ రితి ఇండ. 9 కిచొచ్క మెలె, ఉజిడ్ చి
పలితుమ్ దెరిసి కిచొచ్తె చినుక జయెదె మెలె, చెంగిల్
తిలిసి ఎతిక్తె, పొరపాట్ నెంతె తిలిస్ ఎతిక్తె, సతిత్మ్
తిలిస్ ఎతిక్తె. 10 పడొత్ , కిచొచ్ ఎతిక్క చెంగిల్ మెన పబు
మెనెదె గే, తుమ్ అజజ్ కెరన.

11అందర్ బుదిద్చ కమొతెతుమ్ఎదగ్రె బెదనాయ్. దసస్
కమొ కిచొచ్ చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి నాయ్. అనెన్ మానుస్ల్
దసస్చతె దెరున్ నే సేడిత్ రితి, ఉజిడ్ చి పాసిక దసస్ కమొ
ఆన,జోవయింక ‘పాపుమ్ చ’మెన రుజుజ్ ల్ దెకవ. 12జేఁవ్
మానుస్ల్ గుటుట్ తెన్ కెరె కమొచి రిసొ సంగుక కి లాజు.
13 గని, కిచొచ్ జలెకు అందర్ తిలిసి ఉజిడ్ క పాసి అయ్ లె,
జాక ‘జాపాపుమ్ చి’మెన, రుజుజ్ డీసత్య్. కిచొచ్కమెలె,జా
ఉజిడి ఒతత్య్ దెకయ్జా దెకయ్ తయ్. 14అమ్ ఒపప్న్ తి
కోడు ఏక్ ఇనెన్ బెదితయ్. కేన్ కోడు మెలె,
“ఓ నిజిలొసొ, తెలివిజాఉటుట్ !
మొరతిలొసొ, జీవ్జాఉటుట్ ,
చి కీసుత్ తుక జోచి ఉజిడి దెకయెదె”
మెలిసి.

15 తుమ్ కీసి ఇండితె గే చెంగిల్ ఉచర, జాగర తెన్
తా. బుదిద్ నెంజిలసచి రితి తుమ్ ఇండ నాయ్, గని
చెంగిల్ బుదిద్తె ఇండ. 16 కిచొచ్ కిచొచ్ చెంగిల కమొ కెరుక
వాట్ అయ్ లె, తెలివి తెన్, జా వాట్ అడుడ్ నే కెరి రితి, నే
పిటట్య్ తె, చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి రితి జేఁవ్ కమొ తుమ్
కెర. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ కాలుమ్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చి,

చి చెంగిల కమొక కెదిద్ సమయుమ్ తయెదె గే, నేనుమ్.
17జాకయ్, బుదిద్ నేనల్ మానుస్ల్ రిత తుమ్జానాయ్, గని
కిచొచ్ బుదిద్ తుమ్ ఇండుక పబుచి ఇసుట్ మ్ అసెస్ గే, తుమ్
అరుద్ మ్ కెరన.

18 తుమ్ సూరు పియ మచచ్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా
చెంగిల్ చిక పాడ్ కెర నాసెనుమ్ కెరిసి. గని దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ వేర జతయ్. 19 ఎకిక్లొ
తెన్ ఎకిక్లొ పబుచి గవురుమ్ సంగిత కిచొచ్ కిచొచ్ రగల్
గనుమ్ లు గాయితె తా. జేఁవ్ గనుమ్ లుతె కిచొచ్ ఏక్
రగుమ్ తుమ్ గాయ మెలె, కీరనలు. తుమ్ చి పెటిట్ పూరి
సరద్ తెన్ పబుచి గవురుమ్ సంగిత గనుమ్ లు, బజెన తెన్
కి గాయితెతా, 20 కెఁయఁక కి, కిచొచ్ జలె కి, కిచొచ్చి రిసొ కి
‘జొయియ్ దిలొ’మెన,అమ్ చొపబు జలొయేసుకీసుత్ చి నావ్
తెన్ అబొబ్స్ జలొ దేముడుక తుమ్ చి సరద్ తుమ్ సంగితె
తా.

తెరిన్మునుస్ పేమ దెకితిస్
21 కీసుత్ క మరియాద దెకితి రితి, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ

పోటినే కెరె, ఎకిక్లొతెఎకిక్లొదాక్ కెరన, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
సేవ కెరె తా. 22 తుమ్ తేర్ బోదల్ తుమ్ చ మునస్ర్ లుచి
తెడి తా, దాక్ కెరన జోవయించి కోడు సూన, పబుకయ్
గవురుమ్ కెరిల్ రితి అంపొజా తంక. 23 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ క
నంపజలసమొతుత్ మ్జోచి †ఆఁగ్ జతసుమ్. జాఆఁగ్ క జో
కీసుత్ బోడి. జాఆఁగ్ క జోసొంత రచిచ్ంచుప కెరొసొజయెదె.
దసిస్ కి, తేరిస్క మునుస్సి బోడి జయెదె. 24జోచి ఆఁగ్ జత
నంపజలస మొతుత్ మ్ కీసుత్ చి తెడి అసుస్మ్, గెద. దసిస్,
ఎతిక్చిరిసొతేరిస్మునుస్స్ చితెడిఅసెస్,జోవయించికోడు
సూనుక అసెస్.

25 తుమ్ మునుస్బోదల్ తుమ్ చ తెరిద్వొక పేమ కెరె తా.
కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ చి ఆఁగ్ జత నంపజలస సంగుమ్ క
‘చెంగిల్ జతు’ మెన, బోడి జలొ కీసుత్ జోచి జీవ్ దిలన్.
26 కిచొచ్క మెలె, ‡పాని సువ సుదిద్ కెరి రితి, జాఆఁగ్ క జోచి
కోడు తెన్ దోవితి రితి కెర,జాఆఁగ్జోచిజా గెతి రితి,పూరి
సుదిద్ కెరి రిసొ దసిస్ కెరల్న్. 27 కిచొచ్క మెలె, జోచి ఆఁగ్ జత
అమ్, నంపజలస మొతుత్ మ్ జోక పూరి సూటి తిలి తెరిన్
జతి రితి, జొయియ్ గవురుమ్ తెన్ ఆనన్ తి రిసొ, జాపూరి
సూటి జతిసి కీసి మెలె, కిచొచ్ ఆతమ్ మచచ్ల్ సరద్ల్, దసస్చ
కిచొచ్య్ నెంతె, జా పూరి పబుచి, పూరి పొరపాట్ నెంజ,
సుదిద్ సూటి జతిసి.

28జలె,జోచిఆఁగ్ జల నంపజలస సంగుమ్ క పబు కీసి
పేమ కెర సుదిద్ కెరయ్ గే, మునుస్సి కీసి జోవయించి ఆఁగ్ క
జొయియ్ కీసి పేమ కెరెదె గే,జోదసిస్జోవయించితేరిస్క పేమ

* 5:8 5:8 నెంజిలె పబుచి తెడి అసుస్స్ చి జోవయించి ఉజిడి జా అసుస్స్. † 5:23 5:23 1:23, 4:4 దెక. ‡ 5:26 5:26 నెంజిలె, ‘బాపిత్సుమ్ క
చి జోవయించి కోడుక జేఁకపూరి సుదిద్ కెర జాజోచిజా గెతి రితి కెరి రిసొ’.
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దెకుకయ్. కో తేరిస్క పేమ కెరయ్ గే, జోకయ్జొయియ్ పేమ
కెరనిల్ రితి జతయ్. 29 కేన్మానుస్ల్ కి జోచిసొంత ఆఁగుక
కెఁయ విరోదుమ్ జతి నాయ్. నాయ్, గెద. పోసనుల,
చెంగిల్ దెకనుల. దసిస్, కీసుత్ జోచి ఆఁగ్ జత నంపజలస
మొతుత్ మ్ బెదిలిస్ క పోసత్య్, దెకితయ్. 30 అమ్ జోచి
సొంత ఆఁగ్ జలి రిసొ. 31 దేముడుచి కోడుతె రెగడ్య్ లిస్
కీసి అసెస్ మెలె,
§“జాకయ్, మునుస్బోద, అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల, తెరిన్

ఆన,
జా తెన్ ఎకిక్ నిదానుమ్ జయెదె, చి జేఁవ్ దొగుతెర ఎకిక్

ఆఁగ్ జా గెచుచ్ల”
మెన రెగడ్ అసెస్.

32 కీసుత్ క నంపజలసమొతుత్ మ్ బెద జోచి ఆఁగ్ జతిస్ క
పెండిల్ జా చెంగిల్ దెకితిఈంజటాలిచిఅరుద్ మ్ వెలిల్. 33గని
మాములుమ్ తెరిన్మునుస్ చి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె.
మెలె, తుమ్ చి తెచమునుస్బోదల్ కో జలెకి, తేరిస్వొక పేమ
దెకుత్. పడొత్ , తేరిస్ మునుస్స్ క మరియాద దెకుక అసెస్.

6
బోదల్ అయయ్స్ అబొబ్స్

1తుమ్ బాలబోదలు, *పబుచి తెడి అయయ్స్ అబొబ్స్ చి
కోడు సూన. ఈంజ పబుచి ఇసుట్ మ్. 2పూరుగ్ మ్ దేముడు
రెగడ్య్ లిజా కోడు కిచొచ్ మెలె,
†“అయయ్స్అబొబ్స్ క గవురుమ్ కెర.
పమానుమ్ తెన్ ఆగన్ల్ క ఈంజ తొలితొ చి.
3మెలె, అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ కెరెల్, తుమ్ క చెంగిల్

తయెదె,
చిఈంజ లోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ దీసల్ జిసెత్”
మెన రెగడ్ అసెస్.

4తుమ్ అబబ్దింసి, జలె, ఆరి తుమ్ చ బోదల్ క కోపుమ్
కెరవ నాయ్, గని పబు దెతి బుదిద్ తెన్ జోవయింక ముదొద్
కెర, పబుచి ఎతిక్ సికడ పోస.
సేవ కెరస ఎజొమానుల్

5 కో గొతిమానుస్ల్ జలె, కీసుత్ క గవురుమ్ కెరి రితి
తుమ్ చ పెటిట్తె ఎజొమానుల్ క బియఁ, ఎకిక్ నిదానుమ్ తా,
జోవయించి కోడు రితి కెర. 6 మాములుమ్ మానుస్ల్ చి
గవురుమ్ ఆనన్ తి బుదిద్ తిలి రితి, ఆరి డీసుకయ్
నిదానుమ్ తిలి రితి తుమ్ జా నాయ్. గని దేముడుచి
ఇసుట్ మ్ రితి కెరి రిసొయి తుమ్ ‡కీసుత్ చ సేవ కెరస తిలి
రిసొ, తుమ్ చి పెటిట్చి పేమ తెన్ కెర. 7మెలె, మానుస్ల్ క
మెనస్ వడంతి రిసొ నాయ్, గని పబుక సరద్ తెన్ సేవ కెరి

రితి, తుమ్ చ ఎజొమానుల్ చి సేవ తుమ్ సరద్ తెన్ కెర. 8 కేన్
మానుస్,గొతిమానుస్ జలెకినెంజిలె కి, కిచొచ్చెంగిల్ చికెరెల్ కి,
పబు జోవయింక చెంగిల్ దెక బవుమానుమ్ దెయెదె మెన
జానుస్.

9తుమ్ ఎజొమానుల్ , తుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ క దసిస్ పేమ
దెక, జోవయింక బియఁడ నాయ్. జోవయింక తుమ్ క
ఎజొమాని జతొ దేముడు పరలోకుమ్ తె అసెస్, చి జో కకక్
మొకమాటుమ్ దెకె నాయ్.

సయ్ తానుక జీన్ తి రిసొ ఆతమ్ డిటుట్ మ్ కెరనుక అసెస్
10 జలె, ఆకర్ క కిచొచ్ మెన ఆఁవ్ రెగిడత్సి మెలె,

పబుచి తెడి డిటుట్ మ్ తా, జోచి ఆతమ్సెకి దెరన ఇండ.
11 సయ్ తానుక తుమ్ జీన్ తి రితి, దేముడు దెతి కిచొచ్ నే
లయితి ఇనుము సొకక్ తుమ్ గలన. 12 కిచొచ్క మెలె,
మానుస్ల్ క మానుస్ల్ కెరి యుదుద్ మ్ నెంజె, ఈంజ, గని
కో కో యుదుద్ మ్ కెరసచి ఉపిప్రి అమ్ జీనుక అసెస్ మెలె,
§ఏలుప కెర గరచ్ ఆతమ్ల్ చి ఉపిప్రి, *జోవయించి తెడి
ఏలుప కెర ఆతమ్ల్ చి ఉపిప్రి, ఈంజ ఉగుమ్ చి అందర్
తిలి సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తె ఏలుప కెర ఒగగ్ర్ గార్ చి
సెకిచి ఉపిప్రి, మానుస్ల్ క పాడ్ కెర బూతల్ చి ఉపిప్రి,
మాయలోకుమ్ చ సెకివొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి అమ్జీనుక అసెస్.

13జాకయ్, కేన్ సమయుమ్ క సయ్ తాన్ చ జేఁవ్ సెకివొ
అలల్ర్ కెరుక ఉచరుల గే, దేముడు జా యుదుద్ మ్ క దిలి
కిచొచ్ నే లయితి ‘ఇనుము సొకక్’ మెన టాలిక సంగితిస్
ఎతిక్ తుమ్ గలన తెయార్ జా తా, చి జా యుదుద్ మ్ క
టీఁవ్ క తుమ్ క సెకి తయెదె, చి జీన టీఁవ్ తె. 14 కిచొచ్ నే
లయితి జా కిచొచ్ కిచొచ్ తుమ్ గలన మెలె, సతిత్మ్ తుమ్ క
పటక్ రితి జయెదె. పబు దిలి పునిన్మ్ తుమ్ క ఇనుము
సొకక్ జయెదె, 15 మానుస్ల్ క దేముడు తెన్ బెదయ్ తి
సేంతుమ్ దెతిస్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ
తెయార్ జతిసి తుమ్ క డిటుట్ మ్ చ జోడుల్ జయెదె. 16 పడొత్
అనెన్, పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ తుమ్ క డాలు జయెదె.
జో గలనెల్, ఆగి లగిత సయ్ తాన్ విందిత కండొ నే లయితి
రితి నెతొవ విజయ్ తె. 17 పడొత్ , పబు దెతి రచచ్న తుమ్ చి
బోడిక ఇనుముటోపిజయెదె. పడొత్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొ
దేముడు రెగడ్య్ ల కొడొ జోచి ఆతమ్చి కండా దసిస్ తుమ్
గలన.

18 అనెన్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి తుమ్ చి పెటిట్
తోడు తా, కెదొద్డ్ కి పారద్న కెర, పబుచి తోడు నఙన్ తె తా.
పారద్న కెరె తతి రిసొ తెలివి తెన్ తా, ఎకిక్ నిదానుమ్ తా,
దేముడుచి సుదిద్ సుదల్ ఎతిక్చి రిసొ ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన

§ 5:31 5:31 ఆదికాండుమ్ 2:24. * 6:1 6:1 మెలె ‘పబుచి తెడి అసుస్స్ చి జోవయించి పేమబుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్ తిలె జోవయించి పేమకయ్
అయయ్ద్ అబొబ్ద్ చి కోడు సూన్ తె’. † 6:2 6:2 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:16. ‡ 6:6 6:6 నెంజిలె ‘కీసుత్ క గొతిత్ మానుస్ల్ రిత తిలి రిసొ’, నెంజిలె
‘కీసుత్ క గొతి రితి జలి రిసొ’. § 6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్ తిలిసి ఎతిక్చ ఉపిప్రి’. * 6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుల్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి’.
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తుమ్ పారద్న కెర. 19 పడొత్ , †చి గుటుట్ ఆఁవ్ దయిరిమ్
తెన్సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రితిపబు అంక సెకి దెవుస్
మెన, అంచి రిసొ కి తుమ్ పారద్న కెరె తా. 20జా సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ లి రిసొ పబుచి అదికారుమ్ తెన్ తిలొ
బారికి రితొ జా ఆఁవ్ ఇసి జేల్ తె తా గొలుస్ల్ తెన్ బందయ్
జా అసిస్. జలెకి, పబుచి ఇసుట్ మ్ కీసి తిలె ఆఁవ్ దయిరిమ్
తెన్ ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రితి జో పబు సెకి
దెవుస్మెన, అంచి రిసొ తుమ్పారద్న కెర.

21 జలె, ఆఁవ్ కీసి అసిస్ గే కిచొచ్ కెరసి గే తుమ్
జాన్ తి రిసొ, పేమ జలొ అమ్ క బావొ జతొ, పబుచి తెడి
అంక తుమ్ క సేవ నిదానుమ్ కెరొ తుకికు తుమ్ క సంగెదె.
22జాకయ్జోకఆఁవ్ తెదవఅసిస్. అమ్కీసి సంతోసుమ్ గే
తుమ్ క జానవుకమెన, తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ దయిరిమ్జతి
రితి జో తుమ్ క దయిరిమ్ సంగెదె.
ఆకర్ కోడు

23 దేముడు అబొబ్సి దెతి పబు జలొ యేసుకీసుత్ దెతి
సేంతుమ్, పేమ, నముకుమ్ పబుచి తెడి తిల ఒతత్చ
బావుడుల్ ఎతిక్క కలుగు జవుస్! 24 అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ క కో పూరి నే మొరి పేమ కెరసు గే, జోచి దయ
తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుసు!

† 6:19 6:19 చి రిసొయి ‘చి గుటుట్ ’మెన సంగితయ్, నెంజిలె,యూదుల్ నెంజిలస కిపాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జతి, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్
జేఁవ్ బెదితివాటు అయ్ లస్ చి రిసొ సంగితయ్. 1:9-10, 3:1-6.
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పిలిపిప్యుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు పిలిపిప్ పటున్మ్ చ

సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1పిలిపిప్ పటున్మ్ తెచ *కీసుత్ జలొయేసుక నంపజాజోచి

సుదిద్ జా జోచయ్ జా, జోచి తెడి తిల మానుస్ల్ క, పడొత్
తుమ్ చ సేవ కెరొస్ క చి జోచి తెడి సంగుమ్ చి సేవ కెర
అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క, యేసుకీసుత్ చి సేవ కెర జోచ †గొతిత్
మానుస్ల్ జల పవులు, అనెన్ తిమోతి రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడు అనెన్ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
పిలిపిప్యుల్ చి రిసొ పవులుచి సరద్

3 తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ కెఁయఁక ఉచరెల్ కి, తుమ్ చి రిసొ
అంచి సరద్ ఆఁవ్ దేముడుక సంగితసి. 4 తుమ్ చి రిసొచి
ఎతిక్అంచిపారద్నపూరిసరద్ తెన్ కెరసి. 5కిచొచ్క ఒగగ్ర్ సరద్
జతసి మెలె, తుమ్ నంపజలి ‡మొదొల్ తెంతొ, అపెప్ ఎద
కి తుమ్ అంచి తెన్ బెద, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిస్ తె
అంక §తోడుఅసుస్స్. 6దేముడు తుమ్ చిపెటిట్ మొదొల్ కెరిల్
చెంగిల్ కామ్,యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతి
దీసిఎదక,జోదేముడు అబొబ్సిజాకామ్సొంతపూరిజరుగ్
కెరెదె మెన, అంక దయిరిమ్ అసెస్. 7 తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి
రిసొ ఆఁవ్ ఇసి ఉచరుక చెంగిల్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి
రిసొ అంక ఒగగ్ర్ పేమ, అంక దిలి దేముడుచి దయ తెన్
అంచి తెన్ తూమ్ బెద అసుస్స్. సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ
ఆఁవ్ *జేలి జలి సెమతె కి, చి రిసొ జబాబుల్ దెతిస్ తె కి,
రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తిస్ తె కి,తుమ్ఎతిక్జిన్ఆతమ్తెఅంచితెన్
బెద తోడు అసుస్స్. 8 కీసుత్ జలొ యేసు అమ్ క కెదిద్ పేమ
దెకితయ్గే,దసిస్పేమతెన్తుమ్ కఆఁవ్తెదిద్ ఉచరెతతత్సి
మెన, దేముడు సాచి అసెస్.

9తుమ్ చి అపెప్చి పేమ అనెన్ ఒగగ్ర్ జవుస్ మెన అంచి
పారద్న. పబుచి రిసొచి గాయ్నుమ్ చి కిచొచ్ కిచొచ్ ఎతిక్
అరుద్ మ్ కెరంతి కిచొచ్ కిచొచ్ ఎతిక్ చినితి బుదిద్ జా పేమతె
ఒగగ్ర్ జవుస్ మెన పారద్న కెరసి. 10ఆతమ్క దసిస్ వడిడ్లదు

మెలె,చెంగిల్తిలిస్ కగార్తిలిస్ క నిసుకజాన,చెంగిల్ చిక
మెన ఇసుట్ మ్ జసెత్, చి కీసుత్ అనెన్ ఉతజాతీరుప్ కెరి జా వెలిల్
దీసి ఎదక తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ జసెత్, చి
తుమ్ క ‘పొరపాట్ జల’ మెన కో సంగుక నెతిరి. 11తుమ్
దసిస్ పేమ,ఆతమ్చిగాయ్నుమ్జలె,యేసుకీసుత్ తె దొరుక్ జతి
పునిన్మ్ చి పూరి పలితుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ దెరె తయెదె, చి
దేముడుచి నావ్,జోచి గవురుమ్ టీఁవెదె.
పవులు జేలి జా చెంగిల్ పలితుమ్ దిలిసి

12బావుడుల్ ,తుమ్కిచొచ్జాననుకమెనఅఁవ్ఆసజతసి
మెలె, అంక జరుగ్ జలి కసుట్ మ్ ఆరి తయె నాయ్, గని
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిస్ క కామ్ క జా అసెస్. 13 కీసి
మెలె, కీసుత్ క ఆఁవ్ నిదానుమ్ తిలి రిసొయి ఆఁవ్ జేలి
జలిసి మెన వెలొల్ అదికారిచి గేర్ జలి అదికారుల్ క, అనెన్
ఎతిక్జిన్ జాన అసిత్. 14 పడొత్ అనెన్, ఆఁవ్ జేలి జలి
తెంతొ ఇనెన్చ నంపజలస †పబుచి తెడి ఒగగ్ర్ దయిరిమ్
జా, బయిమ్నెంతె దేముడుచి ‡కోడు ఒగగ్ర్ దయిరిమ్తెన్
సూనయ్ తతి.

15 సగుమ్ జిన్ జోవయించి పెటిట్చి అంచి ఉపిప్ర్ చి
గోసక, కుసిస్దుమ్ ఉచర సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తతి,
గని అనెన్ సగుమ్ జిన్ అమ్ చి తెన్ సరద్ తెన్ తా
సూనయ్ తతి. 16ఈంజేఁవ్ జలె, పేమకయి సూనయ్ తతి.
చిసతిత్మ్ఆఁవ్రుజుజ్ దెకయ్ తిరిసొయిఆఁవ్ఇనెన్జేలితెన్
తంక దేముడుచి సెలవ్ మెన ఈంజేఁవ్ జాన్ తి. 17 జేఁవ్
గోసచ, జలె, వెలొల్ కెరనుక ఉచర గార్ ఆస తెన్ సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తతి. జోవయించి పెటిట్ నిదానుమ్ తతి
నాయ్, గని ఆఁవ్ జేలి జలొసొక అంక నొపిప్ దెంక ఉచరయ్
సూనయ్ తతి. 18 జలె, కిచొచ్? జోవయించి పెటిట్చి బుదిద్
మాయచి జలెకి, సతిత్మ్ చి జలెకి, కీసుత్ చి రిసొయి జేఁవ్
సాడుప కెరతి. జాచి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్.

మొరెల్ చెంగిల్ గే జిలె చెంగిల్ గే
19పడొత్ ,అనెన్ కిచొచ్ సరద్ కచితుమ్జయిందెమెలె,తుమ్

పారద్న కెరిల్ రిసొ, యేసుకీసుత్ చి ఆతమ్ అంక తోడు తిలి రిసొ,
ఈంజేఁవ్ బాదల్ ఎతిక్తె రచిచ్ంచుప జయిందె మెన జాని.
20 కీసి మెలె, ఆఁవ్ ఓడుప జయి నాయ్, గని ఆఁవ్ పూరి
దయిరిమ్ తయిందె, చి అపెప్ కి కెఁయఁక కి, ఆఁవ్ జిలె కి
మొరెల్ కి, అంచి అఁగి కీసుత్ చి గవురుమ్ డీసెదె మెన అంచి
ఆస, అంచి దయిరిమ్. 21 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ అఁగి ఆఁవ్

* 1:1 1:1 ‘కీసుత్ ’మెలె, ‘తెదయిందె’మెనపూరుగ్ మ్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుయూదుల్ క సంగ తిలొదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. † 1:1 1:1
నెంజిలె ‘గొతిమానుస్ల్ రిత’. ‡ 1:5 1:5బారికుల్ 16:12-40. § 1:5 1:5 పిలిపిప్యుల్ 1:19పారద్న కెర తిల. 2:25-30 ఎపపొదితుక పవులుతె
తోడు తెదవ తిల, చి 4:10-11 చి 14-18 డబుబ్ల్ తెదవ తిల. * 1:7 1:7 పవులు రోమ్ తె జేలి జలిపొదిఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్ మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి.
బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. పిలిపిప్యుల్ 4:22 దెక. సర్ రానొ రోమ్పటున్మ్ తె తయెదె. పిలిపిప్యుల్ 1:13 దెక. పేతోరియచఅదికారుల్ కి రోమ్ తె తవుల.
సరియపటున్మ్ తె కి పవులు జేలిజాతిలొ;బారికుల్ 23:23-24:27. పిలిపిప్తె కి;బారికుల్ 16:23,అనెన్యెరూసలేమ్ తె;బారికుల్ 21:33…, గని పిలిపిప్తె
చియెరూసలేమ్ తె ఒగగ్ర్ దీసల్ జేలి తయెనాయ్. ఎపెసుతె కి జేలి జా తిలన్ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్. † 1:14 1:14మెలె, ‘పవులు
జేలి జలెకి పబు జోవయింక తోడు అసెస్ మెన రుజుజ్ ల్ దెక దయిరిమ్జా….’ ‡ 1:14 1:14 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’, నెంజిలె ‘కబుర్’.
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జిలె, కీసుత్ చి రిసొయిజితసి,జోచికామ్కెరి రిసొయిజితసి.
ఆఁవ్మొరెల్,జోతె గెచిచ్ందె, చి అంకయ్లాబుమ్. 22ఆఁవ్
ఈంజయ్ అఁగి జింక జలె, కీసుత్ చి కామ్ క జెయిందె. గని
జితిస్ తెమొరిస్ తె కేన్ నిసాన్ దె గే, నేని. 23ఈంజేఁవ్ దొనిన్
మెనుస్ల్ తా ఆఁవ్ అలల్ర్ జతసి. అంచి సొంత ఇసుట్ మ్
కేన్ మెలె,మొర కీసుత్ తెయ్ గెచుచ్క;ఈంజలోకుమ్ తె ఆఁవ్
తతి కంట అంక జయియ్ లాబుమ్. 24 గని తుమ్ చి రిసొ
ఆఁవ్ ఈంజ అఁగి జిలె చెంగిలి. జాకయ్ జయియ్ ముకిక్మ్.
25ఈంజ కోడు నిజుమ్మెనయ్, తుమ్ ఆతమ్క అనెన్ వడిడ్తి
రితి కీసుత్ చి తెడి నముకుమ్ తెన్ తుమ్ సరద్సంతోసుమ్
తతి రితి, ఇసి తా తుమ్ చి తెన్ తయిందె మెన ఆఁవ్
కచితుమ్ జాని. 26 దసిస్, తుమ్ చితె ఆఁవ్ అనెన్ అయ్ లె,
యేసుకీసుత్ చి తెడి అంచి రిసొ తుమ్ క ఒగగ్ర్ సరద్ జసెత్.
కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్ నిదానుమ్తా

27 కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ క గవురుమ్ కెరి రితి
ముకిక్మ్ క బుదిద్ ఇండ, చి తుమ్ క సొంత దెకిత్ రితి ఆఁవ్
తుమ్ తె అయ్ లె కి,నాయ్మెలెనెత వేరతె తిలె కి, తుమ్ క
‘ఎకిక్ ఆతమ్ నిదానుమ్తాడిటుట్ మ్టీఁవ, సుబుమ్ కబుర్ చి
సతిత్మ్ వేరమానుస్ నంప కెరి రితి ఎకిక్ మెనుస్, ఎకిక్ కటుట్
తెన్ బెద, 28 కిచొచ్చి రిసొ కి విరోదుమ్ సుదల్ క నే బితె
కీసుత్ చి పచెచ్నచి కామ్ కెరతి’మెనతుమ్ చి రిసొ సూనిందె.
తుమ్ చి నిదానుమ్తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క కిచొచ్ రుజుజ్
దెకయెదెమెలె,జేఁవ్నాసెనుమ్జతిసి,అనెన్తూమ్రచచ్న
జతిసి. కిచొచ్క మెలె, దేముడు సొంత ఇసి జరుగ్ కెరయ్.
29మెలె, కీసుత్ చి నావ్ గవురుమ్జతి రిసొతుమ్జోక నంప
కెరుక మెన, గని అనెన్ కిచొచ్ మెలె, అలల్ర్ సేడ ఓరుస్ప జా
జీనుక మెన, దేముడు తుమ్ క వరుమ్దాఅసెస్. 30 కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ అంచితె దెకిలి రితి, అంక తిలిసి మెన అపెప్
తుమ్ సూనిల్ రితి అలల్ర్ తుమ్ క కి అసెస్.

2
కీసుత్ చి రితి,దాక్ కెరన

1 జలె, కీసుత్ తె తిలి పొది తుమ్ క దయిరిమ్ దొరుక్
జతయ్ మెలె, పేమ తుమ్ క పెలిల్తయ్ మెలె, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్ మెలె, తుమ్ చి పెటిట్
ముదుద్ చి కనాక్రుమ్ అసెస్ జలె, 2 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ తెన్,
ఎకిక్ పేమ తెన్, పూరి ఎకిక్ కటుట్ తెన్, ఎకిక్ మెనుస్ తా,
చి అంక పూరి సరద్సంతోసుమ్ కెరె. 3సొంత గార్ ఆసక,
సొంత గవురుమ్ క, తుమ్ కిచొచ్ కెర నాయ్, గనిదాక్ కెరన,
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జోచి కంటె వేర మానుస్ల్ క గవురుమ్
దెకిత్ తా. 4 తుమ్ తె ఎతిక్ మానుస్ ఎకిక్ సొంత దెకన

నాయ్, గని, ఎకిక్లొచి రిసొ ఎకిక్లొ ‘చెంగిల్ జతు’ మెన
తుమ్ వేరమానుస్ల్ క కి చెంగిల్ దెక.

5 కీసుత్ క తిలి జోచి తెడి దొరుక్ జతి బుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్
తుమ్ తిఁయన.
6 కిచొచ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ కి
దేముడు తెన్ జో ఎకిక్ జలెకి,
‘దేముడు’మెనన గవురుమ్ ఆననుక ఉచరె నాయ్,
7 గని,జొయియ్దాకు కెరన,మానుస్ జా జెరుమ్న్ జా,
గొతిత్ సుదొ రితొ జలన్.
8దసిస్,మానుస్ జా జెరుమ్న్ జాజోజోకయిదాకు కెరన
దేముడు అబొబ్స్ చి సెలవ్ కోడు జరుగ్ కెర,
మానుస్ సేడిత్ మొరున్తె సేడల్న్;
సిలువతెమొర గెలొ.
జలె,
9దేముడు అబొబ్స్ చి సెలవ్ కోడు జరుగ్ కెర జోమొరిల్ రిసొ,
దేముడు అబొబ్సి జోక ఎతిక్చి కంట వెలొల్ కెర
జోక ఎతిక్ నవొవ్చి కంట వెలిల్ నావ్ తిఁయ అసెస్.
10 ‘జోయేసుచి నావ్ సూన ఎతిక్మానుస్
మొగల్ టెక జోవయింక జొకర’మెనయ్.
జేఁవ్ పరలోకుమ్ తె తిలె కి, బూలోకుమ్ తె తిలె కి,
పాతలలోకుమ్ తె తిలె కి, కేనె తిలె కి
జోక జొకరు మెనయ్
దసిస్ కెర అసెస్;
11చి ‘యేసుకీసుత్ పబుయి’మెన
ఎతిక్ చోండి తెనె ఒపప్న్ తు మెనయ్, చి
జోకయ్ గవురుమ్ జవుస్
దేముడు అబొబ్స్ కయ్
గవురుమ్ జెయెదె, దసిస్ కెర అసెస్.
బుదిద్ ఇండితిస్ తె పబుచి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ తుమ్ దెకవ

12 జలె, బావుడుల్ , అగెగ్ తెంతొ ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలి
పొది అంచి కోడు సూనల్దు. దసిస్ అపెప్, ఆఁవ్ నెంజిలి
పొది ఒగగ్ర్ బియఁ దేముడు దిలి *రచచ్న తెన్ బెదితి బుదిద్
తుమ్ ఇండితె తా. 13 కిచొచ్క మెలె, జోచి ఇసుట్ మ్ రితి
కెరిస్ క తుమ్ ఏక్ ఇసుట్ మి జతి రితినాయ్, గని తుమ్ జరుగ్
కెరుకయ్మెన,తుమ్ చిపెటిట్ జోకామ్ కెర తుమ్ క దేముడు
సెకిదెతయ్. 14తుమ్మూరుక్మ్జలవంకొడ్ జలమానుస్చి
నెడ్ మె పాపుమ్ నెంజిలస రిత, మచచ్ల్ నెంజిలస, అనెన్
నింద నే గలిత్ రితి దేముడుచి పుతత్రుస్లు జతి రితి తంక,
ఆగాసుమ్ తెజోచిఉజిడిదెకయ్ తసుకక్ల్ రితతుమ్జసెత్.
15 కిచొచ్ కామ్ తిలె కి, తెడి తెడి నే బాద సేడ, నే అనామ్నల్
జా ఎతిక్ కమొ తుమ్ కెర. 16 పడొత్ , జీవు దెతి సుబుమ్
కబుర్ తుమ్ †డిటుట్ మ్ దెరన, చి కీసుత్ అనెన్ ఉతజాఈంజ

* 2:12 2:12 ‘రచచ్న’, ‘రచిచ్ంచుప జతిసి’ మెన ఇనెన్ సంగిలె, పాపుమ్ తెంతొ చి రచచ్నక సంగితసుమ్. అమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ లయితి సిచచ్ తెంతొ
సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ అమ్ క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుయేసుచి అతిత్ రచిచ్ంచుప కెరిల్సి. † 2:16 2:16 నెంజిలె ‘సూనయ్ తెతా’.
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లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక, ‘అంచి సెమ,అంచికామ్
ఆరికామ్ క జెతిసి నెంజె’మెనదెక కెర,ఆఁవ్ సరద్ జయిందె.
17 తుమ్ క కీసుత్ పబుక నంపజా నిదానుమ్ తెన్ జోచి సేవ
కెరసి చి రిసొ ఆఁవ్ ఏక్ వేల సుఁవ దిలి బలి జతి రితి జంక
జలెకి, తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి సరద్తె ఆఁవ్ బెదితసి. 18తూమ్
కి ఇసి సరద్ తెన్ తా, అంచి సరద్తె బెద.

తిమోతిక జోవయింతె తెదవుక
19 తుమ్ చి రిసొచి కబుర్ సూనెల్ సరద్ జయిందె మెన,

పబు జలొ యేసు సెలవ్ దిలె తిమోతిక తుమ్ తె బే బేగి
తెదవుక మెన అఁవ్ ఆస జతసి. 20తిమోతిక ముల అనెన్
కో దస మానుస్ల్ అంక తోడు నాయ్. తుమ్ క చెంగిల్
జతు మెన జొయియ్ పూరి నిదానుమ్ తయెదె. 21 జేఁవ్
తిల మానుస్ల్ జలె, యేసుకీసుత్ చి కామ్ కెరుక పఁవిస్తె
తా, ఎతిక్జిన్ జోవయించి సొంతయ్ లాబుమ్ దెకన్ తతి.
22గని తిమోతిచి నిదానుమ్జానుస్. అంక జో అబొబ్మెన
దెకిల్ రితిజా,పుతుత్ రితొజా, సుబుమ్ కబుర్ చిరిసొఅంచి
తెడి జో పబుచి సేవ కెరిల్సి జానుస్. 23జాకయ్, ఆఁవ్ కీసి
‡జయిందె గే తుమ్ సూనెల్, బేగి జోక తుమ్ తె తెదయిందె.
24 అనెన్, §పబుచి తెడి అంక కిచొచ్ నముకుమ్ మెలె, జో
సెలవ్ దిలె, ఆఁవ్ కి సొంత జెంక వాట్ తయెదె మెన అఁవ్
ఉచరసి.

ఎపపొదితుక జోతె తెదయ్ లిస్ చి
25 ఎపపొదితుక తుమ్ తె తెదయ్ లె చెంగిలి మెన ఆఁవ్

తెదయ్ తసి. అంక జో బావొ జా అసెస్, అంచి తెన్ బెద
సుబుమ్ కబుర్కామ్ కెరఅసెస్,అంచితెన్జాకామ్ చి రిసొ
బాదల్ ఓరుస్ప జా అసెస్, తూమ్ జోచి అతిత్ అంక తోడు
కెరిల్ రితి, తుమ్ చి తెంతొ కబుర్ జా అంక తోడు కెర అసెస్.
26 కిచొచ్క జోవయింక తుమ్ తె అనెన్ తెదయ్ తసి మెలె,
ఒగగ్ర్ దీసల్ జలి తుమ్ క దెకె నాయ్ చి ఒగగ్ర్ ఉచరయ్.
పడొత్ , జో జొరొజ్ సేడిల్స్ చి రిసొ తుమ్ సూనిల్స్ చి రిసొ చింత
గలన తవుల మెన జో దుకుమ్ సేడ అసెస్. 27నిజుమి, జో
మొరి రితి జలె, గని దేముడు జోక కనాక్రుమ్ రచిచ్ంచుప
కెరల్న్. జోకయ్ నాయ్ అంక దుకుమ్ చి ఉపిప్రి దుకుమ్ నే
కలుగు జతి రితి కనాక్రుమ్ దెకయ్ లొ. 28జాకయ్, జోక
అనెన్దెకతుమ్సరద్ జతిరిసొ,జోకతుమ్ తెబేబేగితెదవుక
ఆఁవ్ ఆస జా అసిస్. దసిస్, గెలొ మెలె తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్

ఇసి బాద సేడుక నాయ్. 29జాకయ్, *పబుచి తెడి ఒగగ్ర్
సరద్ తెన్ జోక తుమ్ అనెన్ బెదవన. అనెన్ దస మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ క తుమ్ గవురుమ్ దెక. 30 కిచొచ్క మెలె, అంచి
రిసొ తుమ్ ఉచర కెరుక నెతిరిల్ తోడు పూరి జరుగ్ కెరుకయ్
మెన, కీసుత్ చి కామ్ చి రిసొ తెదొడిజోమొర గెతొ.

3
పబుచి తెడి సరద్ తతిస్

1 అనెన్, ముకిక్మ్ క బావుడుల్ , *పబుచి తెడి తుమ్
సరద్సంతోసుమ్ తా. తుమ్ క ఈంజ ఎతిక్ అనెన్ రెగుడుక
అంక బాదనాయ్, చి ఆతమ్క తుమ్ క చెంగిల్ జరుగ్ జయెదె.

2 సూనరుల్ రిత పబుక విరోదుమ్ జలసచి, చెంగిల్
కెరసుమ్ మెన, గార్ కెరతి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా.
మానుస్చి అఁగి చి జోవయించి గురుచి †సునన్తిచి రిసొ
జేఁవ్ బలవంతుమ్ కెరసచి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా.
3 ముకిక్మ్ క పబుకయి కెరి సునన్తి కెరనల్స కొనస్ మెలె,
ఆము. కీసి మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక
జోచి సేవ కెరె తా, ఆఁగుక కమొచి నంప నే కెరె, రచిచ్ంచుప
జంక జలె కీసుత్ యిసాలు మెనయ్ఎకిక్ కీసుత్ జలొయేసుచి
ఉపిప్రిఅమ్ చినముకుమ్తిఁయ,జోచిరిసొయిదయిరిమ్
తెన్ సరద్ తెన్ అసుస్మ్.

4ఆఁగుక నంప కెరిస్ చి రిసొ ఉచరెల్ జలె, దసిస్చిక నంప
కెరుక కామ్ క జెతి జలె, అఁవివ్ పవులు ఒగగ్ర్ దయిరిమ్
తంక జతి. ‘అఁగి జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ అంక చెంగిలి’ మెన
కో ఉచరంతతి గే, జోవయించి కంట అంకయ్ చెంగిల్
మెనుక జతి. 5 మెలె, యూదుల్ చ ఆగన్ల్ రితికయ్,
ఆఁవ్ జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ క అంక జా గురుచి సునన్తి
కెరల్. ఆఁవ్ ‡ఇసాయేలుడు, బెనాయ్మీను చి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లయ్, §ఎబీయుల్ తెజెరమ్ ఎబీయుడుజాజిఁయఅసిస్.
యూదుల్ చ ఆగన్ల్ రితి కెరిస్ క దెకిలె, *పరిసయుయ్డు
జయిందె. అమ్ పరిసయుయ్ల్ చి నిదానుమ్ రితి ఆఁవ్
కెరె తిలయ్. 6జా రితి అంచి ఒగగ్ర్ నిదానుమ్ ఆఁవ్ కీసి
నెరవెరుస్ప కెరె తిలయ్ మెలె, నంపజలసక సిచచ్ల్ కెరె
తిలయ్. చి అమ్ చ ఆగన్ల్ చి పునిన్మ్ చి రితి ఆఁవ్ కెరె
తిలిస్ క దెకిలె. పొరపాట్ నెంతె తిలయ్.

7 గని, జా ఎతిక్తె అంక కిచొచ్ లాబుమ్ తిలి గే,
కీసుత్ కయ్ పూరి నిదానుమ్ జంక మెన, ఎకిక్ జోచి ఉపిప్రి

‡ 2:23 2:23 ఏక్ వేలజోజేలి జలిస్ క రకుమ్ లు జతిస్ క ఉచరయ్. § 2:24 2:24మెలె ‘పబుచి తెడి ఆఁవ్ తిలి రిసొ’అనెన్ ‘పబుచి ఒగగ్ర్ సెకిచి రిసొ’.
* 2:29 2:29మెలె, ‘పబుచి తెడి తుమ్ తిలి రిసొ, అనెన్ పబు సొంత జోవయింక బెదవన అసెస్చి రిసొపూరి….’ * 3:1 3:1మెలె, ‘తుమ్జోవయించి
తెడి అసుస్స్ చి జో తెయి సరద్సంతోసుమ్ అసెస్చి రిసొ, సరద్…’ † 3:2 3:2 సగుమ్ జిన్ నంపజలస జల యూదుల్, చి యూదుల్ నెంజిల నంపజలసతె
గెతెతా,జోవయించి సునన్తిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెరె తిల;జా సునన్తి కెరెల్కయ్పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక జయెదె, పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె;మెన
సికడిల్ రితి. ‡ 3:5 3:5 ‘ఇసాయేలుడు’మెలె,యూదుడు, ‘ఎబీయుల్’మెలె ‘యూదుల్’. § 3:5 3:5 ‘ఇసాయేలుడు’మెలె,యూదుడు, ‘ఎబీయుల్’
మెలె ‘యూదుల్’. * 3:5 3:5 ‘పరిసయుయ్డు’మెలె,యూదుల్ తె పరిసయుయ్ల్ కయ్ ఒగగ్ర్ గాయ్నుమ్ తయెదె,యూదుల్ చ ఆగన్ల్ జెఁవివ్ ఒగగ్ర్ నిదానుమ్
కెరుల, జేఁవ్ ఆగన్ల్ చి రిసొ బలవంతుమ్ కెరుల, చి దూతల్, బూతల్, డుంబల్, ఆతమ్ల్ క ‘అసిత్’మెన నంప కెరుల, చి ‘మొరెల్ అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే’మెన
నంప కెరుల.
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అంచి నముకుమ్ పూరి తింక మెనయ్, జా వేరచి ఎతిక్క
‘సంతోసుమ్’ మెన దెక, ముల అసిస్. 8 నిజుమి ‘అంచొ
పబు జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజలొ కీసుత్ జలొయేసుకజాన
జో తెన్ ఇండితిసి ఎతిక్చి కంట చెంగిలి’ మెనయ్, వేరచి
ఎతిక్క నసుట్ మ్ మెన దెకితసి, కీసుత్ చి రిసొచి అంచి పేమచి
రిసొ వేరచి ఎతిక్ పిటట్వన అసిస్, వేరచి ఎతిక్క ఉసొట్ మెన
దెకితసి. కిచొచ్క మెలె, ముకిక్మ్ క కీసుత్ యి అంక కావలె,
జొయియ్ అంక లాబుమ్, 9 చి జోచి తెడి తా, అంచి సొంత
సెకిచి పునిన్మ్, మెలె ఆగన్ల్ రితి కెరి పునిన్మ్ తెన్ తయె
నాయ్; కకక్ దసిస్చి పునిన్మ్ దెయెనాయ్, గని అంక కిచొచ్
పునిన్మ్ తయెదెమెలె, కీసుత్ క నంపజలి వాట్ క దొరుక్ జతి
పునిన్మ్. మెలె, జోక కో నంపజా గెలె, ‘అంచొ కీసుత్ చి
పునిన్మ్ జోక’ మెన దేముడు జోచి సరద్క అమ్ క దెకితయ్.
10 వేరచి ఎతిక్ ముల ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ ఆస జతసి మెలె,
జోవయింకజానయ్జోఅనెన్జీవ్జలిసెకిచివరుమ్నఙన,
జాసెకికజోవయింతెన్ ఇండుకపూరిఅలవాట్జా,జోసేడల్
సెమల్ తె బెద, జో మొరిల్ పొది కీసి తిలొ గే, ఆఁవ్ కి దసిస్
బుదిద్ జంక, 11 చి దేముడు అబొబ్స్ చి దయ తిలె, ఆఁవ్
మొరెల్, పరలోకుమ్ తె గెచిచ్ందె.

పబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్ తి రితి నిదానుమ్
నిగుక మెలిటాలి

12 ‘పబు దెతిబవుమానుమ్నఙన్ తి రితిజీనల్య్’మెని
నాయ్, ‘ఆఁవ్ పూరి పునిన్మ్ జా అసిస్’ మెని నాయ్, గని
జోచొ సొంత మానుస్ జంక మెన కీసుత్ యేసు అంక బెదవన
అసెస్ చి రిసొ,జాబవుమానుమ్ నఙనుక మెన ఆఁవ్ ఒగగ్ర్
సెకి తెన్ నిగితసి. 13బావుడుల్ , అంచి సెకికయ్ జీన అసిస్
మెనినాయ్, గని ఎకిక్ కిచొచ్ కెరసిమెలె,అగెగ్చి ఎతిక్ పఁవస్
గెల కెర, పురెతొ తిలి గురితె దొరుక్ జతిసి నఙనుక మెన
ఎకిక్ ఆస జా, 14 యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ దేముడు దెతి
బవుమానుమ్నఙనుకమెన, గురి దెక నిగితసి. 15అమ్ తె
ఆతమ్క కో వడడ్ అసిత్ జలె, ఇసి బుదిద్ తెన్ తమ. ‘పూరి
పునిన్మ్జలమ్’మెనజవుస్, ‘జాగురితెనిగితిఆసరితిసి
నాయ్’ మెన జవుస్ తుమ్ చితె కో ఏక్ వేల వేర ఉచరెల్,
తుమ్ క దేముడు దెకవ సికడెదె. 16 గని ముకిక్మ్ క అపెప్క
కిచొచ్ బుదిద్ జో అమ్ క సికడ అసెస్ గే, జయియ్ నిదానుమ్
ఇండుమ.

17బావుడుల్ , ఆఁవ్ కీసి ఇండితసి గే దెక తూమ్ కి ఇసి
ఇండ, చి ఆమ్ ఇండితి రితి కో ఇండితతి గే దెక. 18 కిచొచ్
జాగర ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ అగెగ్ తెంతొ తుమ్ క
సగుమ్ జిన్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ సంగ అసిస్, చి అపెప్ కి ఏడ

ఏడయ్ సంగితసి. కిచొచ్క మెలె, ‘పరలోకుమ్ చి సుదిద్
జా, జా సుదిద్ రితి ఇండుతు’ మెనయ్, కీసుత్ సిలువతె
మొర జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరల్న్, గని జాచి ఉపిప్రి
విరోదుమ్ కెరిల్ రితి జేఁవ్ ఒగగ్ర్ జిన్ తపుప్ బుదిద్తె ఇండితతి.
19జేఁవ్నాసెనుమ్ తె గెచుచ్ల,జోవయించిపెటిట్ జోవయింక
దేముడు, జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొ జోవయింక సరద్,
ఈంజయ్లోకుమ్ తె తతిసి ఎతిక్కయ్జోవయింక ఆస.

20 గని, ఆమ్ జితి రాజిమ్ పరలోకుమీ, చి ఒతత్ తెంతొ
అనెన్ జెతొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక, పబు జలొయేసుకీసుత్ కయ్
అమ్ రకితసుమ్. 21 కీసి మెలె, ఎతిక్ జోచి తెడి తిఁయ
ఏలుప కెరి జోచి సెకికయ్ జో అమ్ చి ఈంజ మాములుమ్
ఆఁగ్మారుస్ప కెర, పరలోకుమ్ చిఉజిడ్ తెన్ చిజోచిఆఁగ్
ఈంజ జతి రితి తెదొడ్ కమారుస్ప కెరెదె.

4
పబుచి తెడి తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ

1 అంక, పేమ తిల బావుడుల్ , *పబుచి తెడి తుమ్
డిటుట్ మ్ టీఁవ. తుమ్ క ఆఁవ్ పేమ అసిస్, తుమ్ తె గెచుచ్క
ఒగగ్ర్ ఇసుట్ మ్ జా అసిస్. తుమీ అంచి సరద్, అంచి
బవుమానుమ్.

2 తుమ్ జటిట్ జలిసి ముల †పబుచి తెడి ఎకిక్ కటుట్ తా
మెన,యువొదియకచిసుంటుకేకఆఁవ్బతిమాలప్జామెన
సంగితసి. 3 పడొత్ తూయి, అంచి తెన్ పబుచి కామ్ తె బెద
అంక సతిత్మ్ కెరొ బావొ, ఈంజేఁవ్ తేర్ బోదల్ క సేంతుమ్
కెరవు. అగెగ్ తెంతొ అంచి తెన్ బెద పబుచి సుబుమ్
కబుర్ చి కామ్ కెరుక మెన సెమల్ సేడ అసిత్. అనెన్ కచి
తెన్మెలె, కెల్మెంతు తెన్, చి ‘పరలోకుమ్ తె గెచుచ్ల’మెన
దేముడు కచ కచ నవొవ్ రెగిడిల్ జోచి పుసత్కుమ్ తె నవొవ్ తిల
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తెన్ కి తోడు కెరవు.

కెదొద్డి కి సరద్సంతోసుమ్ తెన్పారద్న కెర
4 కెదొద్డ్ తెదొడి ‡పబుచి తెడి తుమ్ సరద్సంతోసుమ్ తా.

అనెన్ సంగితసి. ‘సరద్సంతోసుమ్ తా’ మెంతసి. 5 తుమ్
ఇసి మెతత్న తతిసి ఎతిక్జిన్ దెక చినితి రితి తుమ్ ఇండ.
పబు §పాసిజాఅసెస్. 6 కిచొచ్చి రిసొ కి తుమ్ చింత గలన
నాయ్, గని కిచొచ్చి రిసొ కి పారద్న కెరె తా తుమ్ క కోర్ ప
జలిసి సంగ, జో దిలిసి ఎతిక్చ రిసొ తుమ్ చి సరద్ సంగ,
తుమ్ చ ఆసల్ దేముడుకయ్ తుమ్ సంగ. 7 దసిస్, అమ్
మానుస్ల్ *మీనుక నెతిరిల్ దేముడుచి ఎదివాట్ సేంతుమ్,

* 4:1 4:1మెలె, పబుచి తెడి తా, జోచి డిటుట్ మ్ క తుమీ డిటుట్ మ్ టీఁవ. † 4:2 4:2మెలె, ‘జోవయించి తెడి అసుస్స్, చి జో కటుట్ దెతొసొ. జాచి రిసొ
తుమ్ క కిజా కటుట్ బుదిద్ తంకయ్’. ‡ 4:4 4:4మెలె, పబుచి తెడిఅసుస్స్. జోసరద్సంతోసుమ్ దెతొసొ. జేఁక,జోవయించిసరద్సంతోసుమ్నఙనజోవయించి

సరద్సంతోసుమ్తెంతొ! జోవయించితెడితిలె, దసిస్ బుదిద్ తంక తయెదె. § 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘అనెన్ జెతిసిపాసిజాఅసెస్’. * 4:7 4:7 నెంజిలె ‘అరుద్ మ్
కెరనుక నెతిరిల్…’
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చి కీసుత్ జలొయేసుచి తెడితా, జా సేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్
తుమ్ చిమెనుస్తె రకితె తయెదె.

8ఆకర్ క, బావుడుల్ , కిచొచ్ మెంతసి మెలె, సతిత్మ్ తిలిసి
ఎతిక్,మరియాదతిల కమొఎతిక్,నాయిమ్తిలిసి ఎతిక్,
సుదిద్ తిలిసి ఎతిక్, సూటి తిలిసి ఎతిక్, ‘చెంగిల్’ మెన
ఎతిక్జిన్సరద్ జతిసిఎతిక్, కిచొచ్ జలెకిచెంగిల్ చి, ‘చెంగిల్’
మెన దేముడు ఒపప్న్ తిసి ఎతిక్, దసచయ్ ఎతిక్క ఉచరె
తా, దసస్య్కమొతుమ్ కెరెతా. 9అంచితెతుమ్సికిలిసి,
దెకిలిసి, సూనిల్సి, ‘సతిత్మ్’మెనఒపప్నిల్సి,జాఎతిక్ కెర,చి
సేంతుమ్ దెతొ అమ్ చొ దేముడు తుమ్ చి తెన్ తయెదె.
తిలె కి నెంజిలె కి పబు సేంతుమ్ దెతిసి

10తుమ్ అపెప్ అనెన్క్ సుటుట్ అంచి రిసొ ఉచరసు మెన
సూన తా పబుచి తెడి ఒగగ్ర్ సరద్ తెన్ అసిస్. అగెగ్ తెంతొ కి
అంచి రిసొ ఉచరె తిలదు, గని అంక తోడు దెంక తుమ్ క
అగెగ్ వాటు తయెనాయ్. 11అంక నెంజిలిస్ చి రిసొ ఏడుక
మెనసంగినాయ్. కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్ కీసిజలెకి,అంక కిచొచ్
జలెకి, చింత నే గలంతె సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జంక మెన
సిక అసిస్. 12ఎకెక్క్ సుటుల్ కొతుక్చి రిసొబాదల్ సేడఅసిస్,
ఇదిల్ ఒగగ్ర్ తిలిస్ చి రిసొ కి సరద్ జా అసిస్. దొనిన్ కి జాని.
కిచొచ్చి రిసొ కి, కిచొచ్ జలెకి, తిలె కంక నెంజిలె చువెవ్ తంక,
సొమాస్రుమ్ తిలె కి, కొతుక్ తిలె కి, కీసి ఓరుస్ప జంక గే
ఆఁవ్ సిక అసిస్. 13మెలె, కీసుత్ అంక సెకి దెతె తతత్య్ చి
రిసొ కిచొచ్ జలెకి కెరుక తెరి.

14జలెకి, అంచి అపెప్చి బాదతె తుమ్ బెద తోడు దిలిసి
చెంగిలి. 15ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక దెరిల్మొదొల్ క,
ఆఁవ్ తుమ్ చిమాసిదోనియ పదేసిమ్ ములిలి పొది, ఎకిక్
తుమి గని వేర సంగుమ్ లుతె ఎకిక్ కి తోడ్ దెతి నాయ్,
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తోడ్ దెతిస్ తె అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ తుమి
బెదిలదు. 16 ఆఁవ్ దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె తిలి పొది కి
అనెన్ అనెన్ తోడు తెదయ్ లదు. 17 జలె, తోడుకయ్ అంక
ఆస నాయ్, గని అంచి ఆస కిచొచ్ మెలె, కిచొచ్చి రిసొ ఆఁవ్
సరద్ జతసి మెలె, తుమ్ తోడు దిలిసి తుమ్ కయ్ లాబుమ్
దెతయ్.

18నాయ్, గెద, అంక పూరి తోడు దా అసుస్స్. నాయ్,
దొరుక్ జలి కంట అనెన్య్ తోడు ఈంజ. తుమ్ తెదయ్ లి
తోడుఎతిక్ఎపపొదితుఅంకదాఅసెస్. జాతోడుదిలిసి కీసి
జయెదె మెలె, దేముడుక చెంగిల్ దూపుమ్ డయిలి రితి,
బలి దిలి రితి,జోక సరద్ కెరెదె. 19జలె, తుమ్ క కిచొచ్ కొతుక్
గే, బాద గే అయ్ లె కి, జోచి పరలోకుమ్ చి సొమాస్రుమ్ క
దేముడు కవలుసుప జలిసి ఎతిక్ కీసుత్ జలొ †యేసుచి
తెడి తుమ్ క దొరుక్ కెరెదె. 20ఉగుమ్ చి ఉపిప్రి ఉగుమ్ క
అమ్ చొ దేముడు అమ్ చొఅబొబ్క జెయియ్! ‡ఆమేన్.

21 కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి తిలొ జోవయించి సుదిద్
జలొ ఒతత్చొ ఎతిక్ మానుస్క తుమ్ అంచి పేమ సంగ.
అంచి తెన్ తిలబావుడుల్ కి తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ
తెదయ్ తతి. 22జోపబుచి సుదిద్ జాజోచయ్జలమానుస్ల్
ఎతిక్ తుమ్ పిలిపిప్ పటున్మ్ చక జోవయించి పేమ సంగ
తెదయ్ తతి. ముకిక్మ్ క కొనస్ మెలె, § సర్ రానొతె కామ్
కెర నంపజలసక సంగ.

23 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ తుమ్ చి ఆతమ్ తెన్
తవుస్.

† 4:19 4:19యేసుచితెడిజేఁవ్ నంపజలసఅసిత్చి రిసొ,చిజోవయించవరల్ఎతిక్యేసుచిఅతిత్ దెతయ్ చిరిసొ ‘యేసుచితెడి’మెనరెగడ్ అసెస్. ‡ 4:20
4:20ఈంజేఁవ్ పుసత్కుమ్ తొలితొ రెగిడిల్ గీకు బాస తెన్ ‘తెదిద్లి’మెలిస్ క ‘ఆమేన్’మెనుల. § 4:22 4:22 నెంజిలె ‘వెలొల్ రానొతె’.
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కొలొసిస్యుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు కొలొసిస్ పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చక పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 కొలొసిస్ పటున్మ్ తెచ కీసుత్ క నంపజా జోచి సుదిద్ జా

జోచయ్ జల జోచి తెడి తా నిదానుమ్ జల బావుడుల్ క,
2 దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ *కీసుత్ జలొ యేసుచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ జో దిలి అదికారుమ్ తెన్
జోచొ బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు, బావొ జలొ తిమోతి తెన్,
రెగిడిల్ ఉతుమ్.
అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి

ఉపిప్రి తవుసు!

జేఁవ్ కొలొసిస్ పటున్మ్ చచి రిసొ పవులు జోవయించి
సరద్ సంగ పారద్న కెరె తిలిస్ చి కోడు

3 తుమ్ చి రిసొ కెఁయ పారద్న కెరెల్ కి, అమ్ చొ పబు
జలొ యేసుకీసుత్ చొ అబొబ్స్ జలొ దేముడుక తుమ్ చి రిసొ
అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్. 4 కిచొచ్క మెలె, జో కీసుత్
యేసుచి ఉపిప్రి తుమ్ నంపతిలిస్ చి రిసొ, పడొత్ జోచయ్
జల నంపజలస ఎతిక్జిన్ క తుమ్ పేమ కెరిస్ చి రిసొ,
అమ్ సూన అసుస్మ్. 5 పరలోకుమ్ తె తుమ్ చి రిసొ
తియఁ తిలిసి ఆసతె దెకితె తిలి రిసొ, తుమ్ క పెటిట్ తిలి
నముకుమ్ చి పేమచి, రిసొ తుమ్ ఇసి జా అసుస్స్. జా
ఆసతెదెకితెతిలిస్ చి రిసొతుమ్సతిత్మ్ చి †కబుర్ తె,మెలె
సుబుమ్ కబుర్ తె,అగెగ్ సూనల్దు. 6సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క
దొరుక్జాఅయ్ లితెంతొ, ఎకిక్ తుమ్ కయ్దొరుక్ జలిమెన
నాయ్. ఒండిలోకుమ్ తెసూనయ్జతయ్,చికేనెసూనయ్
జలెకి, ఆతమ్పలితుమ్ జెతయ్. దసిస్, తుమ్ తొలితొ సూన
పబుచి దయచి వరుమ్ చి రిసొ పూరి అరుద్ మ్ కెరనిల్ దీసి
తెంతొ, తుమ్ తె కి సుబుమ్ కబుర్ ఆతమ్పలితుమ్ జెతయ్.
7పేమ జలొఅమ్ చి తెన్ పబుచొ సేవ కెరొసొ జలొ ఎపపా,
జలె, పబుచి ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సరిగా, కిచొచ్ వేరచి నే
బెదయ్ తె సికడిత్కయ్, పూరి అరుద్ మ్ కెరనల్దు. అమ్ ఒతత్
గెచుచ్క నెతిరిల్ రిసొ జొయియ్ అమ్ చి నావ్ తెన్ మెలి రితి,
కీసుత్ క నిదానుమ్తిలొసేవకెరొసొజాఒతత్ తుమ్ క సుబుమ్
కబుర్ సూనవ సికడ అసెస్. 8 పడొత్ , పబుచి ఆతమ్ తుమ్ చి

పెటిట్ దెతి తుమ్ చి పేమచి రిసొ జో ఎపపా అమ్ క సంగ
అసెస్.

9జాకయ్, తుమ్ చి నముకుమ్ చి అనెన్ నంపజలసక చి
ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమచి రిసొ, అమ్ సూనిల్ దీసి తెంతొ,
తుమ్ చి రిసొపారద్న కెరుక ములుమ్నాయ్. ఆతమ్చి బుదిద్ ,
ఆతమ్తెగాయ్నుమ్ఎతిక్దేముడుతుమ్ చిపెటిట్ బెరవుసు,చి
అమ్ జోచమానుస్ల్ జా ఇండుక మెన జోచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్
కిచొచ్ జతయ్ గే, తుమ్ పూరి జాన్ తు మెనయ్ తుమ్ చి
రిసొ పారద్న కెరసుమ్. 10జోచి ఇసుట్ మ్ జానెల్, జోచి బుదిద్
గాయ్నుమ్ తెన్ తిలె, పబుచి విలువ దెకయ్ తి రితి తుమ్
ఇండితె. దసిస్, చెంగిల్ కమొ ఎతిక్తె ఇండ పలితుమ్
దెర దెర, అగెగ్చి కంట దేముడుక రోజుక ఒగగ్ర్ జాన జాన,
జోచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండ ఇండ, జోక పూరి సరద్సంతోసుమ్
కెరె. 11 అనెన్ కిచొచ్ మెన అమ్ పారద్న కెరసుమ్ మెలె,
జోచి పరలోకుమ్ చి సెకిక తుమ్ చి పెటిట్ జోచి సెకి బెరవ
డిటుట్ మ్ కెరుస్,చితుమ్ చిపెటిట్ జో దెతి సంతోసుమ్ క తుమ్
ఎతిక్ బాదల్ సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తా.
12 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుక తుమ్ చి సరద్ సంగితె.
కిచొచ్క మెలె, జోచయ్ సుదిద్ జల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తెన్
జోచి ఉజిడ్ రాజిమ్ తెచి సొమాస్రుమ్ తె అమ్ క వాట సేడిత్
రితిజోవయించి దయక అమ్ క విలువ దెక అసెస్. 13మెలె,
సయ్ తాన్ ఏలుప కెరి అందర్ రాజిమ్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్
కెర, పేమతిలొజోచొసొంతపుతుత్ స్ చిరాజిమ్ తెఅమ్ క జో
అబొబ్స్ బెదవ అసెస్. 14మెలె, జో పుతుత్ స్ తెయి అమ్ చి
రచచ్న. ‡అమ్ కెరల్ పాపల్ జొయియ్ చెమించుప కెర, నెతొవ
గెల అసెస్.

ఎతిక్క ఆదారుమ్ జలొసొయేసుయి
15యేసుతె అమ్, నే డీసొత్ దేముడుచి పోలిక డీసత్య్.

§జెరుమ్న్ ఎతిక్క జో తొలుస్ర్, జో వెలొల్ . 16 కిచొచ్క మెలె,
ఎతిక్ కియేసు తెన్ జెరుమ్న్ జలి. కేనె తిలె కి, పరలోకుమ్ తె
తిలె కి, బూలోకుమ్ తె తిలె కి, కేన్ లోకుమ్ తె తిలె కి, నే
డీసిత్సి జలెకి, డీసిత్సి జలెకి, కేన్ లోకుమ్ చ సిఙాసనల్ తె
తిలస కి, ఏలుప కెరి సెకి అదికారుమ్తిలస కి,అదికారుమ్
తిలిసి ఎతిక్, అదికారుల్ ఎతిక్, పరలోకుమ్ చ జలెకి,
బూలోకుమ్ చ జలెకి, ఎతిక్ కి జోచి అతిత్ జెరమ్య్ జలి. జోచి
రిసొయిజెరమ్య్జలి. 17*ఎతిక్చి కంటతొలితొతిలొసుదొ
జొయియ్, ఎతిక్క ఆదారుమ్ జలొసొ జొయియ్. జో నెంజిలె,
జేఁవ్ తతత్ నాయ్.

* 1:2 1:2 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్ సంగిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. † 1:5 1:5 నెంజిలె
‘కోడుతె’. ‡ 1:14 1:14 ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, జోచి లొఁయి సువ, అమ్ క నెతొవ గెల అసెస్, మెలె, అమ్ చి
పాపుమ్చెమించుప కెర అసెస్. § 1:15 1:15 నెంజిలె, ‘జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క’. గని జెరమ్య్ లిసిజయెనాయ్,జో. దేముడీజాజోఎతిక్చి కంటఅగెగ్య్తిలొ.
యోహాను 1:1-2, 14. * 1:17 1:17 ‘తొలితొచొ’మెలె,జోతొలితొ తెంతొ అసెస్, చిజొయియ్ముకిక్మ్ చొ. † 1:18 1:18 ఎపెసు 1:22-23, 4:16.
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18 పడొత్ , జోచి †ఆఁగ్ జల నంపజలస బెదితిస్
మొతుత్ మ్ క జో బోడి, జో మొదొల్. మొరున్క జీన జితసక
జో తొలుస్ర్. కిచొచ్క మెలె, కిచొచ్చి రిసొ కి జో వెలొల్ తంక.
19 కీసుత్ చి పెటిట్ పూరి తంక మెన, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ జలి.
20 పడొత్ యేసుకీసుత్ సిలువతె అరిప్తుమ్ జా జోచి లొఁయి
సుఁవిలి వాటు పాపుమ్ పుంచితిస్ చి సెకిక ‡బూలోకుమ్ తె
తిలిసి ఎతిక్, పరలోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్, కేన్ లోకుమ్ తె
తిలిసి ఎతిక్ కీసుత్ చి తెడి జేఁవ్ ఎతిక్ జో తెన్ §సేంతుమ్
జతి రితి అనెన్ బెదవనుక మెన దేముడుచి సరద్ జలి.

యేసుచి అతిత్ దేముడు బెదవనల్స
21తుమ్కొలొసిస్యుల్ కి అగెగ్ జోక వేరయ్మానుస్ల్జా,

తుమ్ చ ఆతమ్ల్ తె జోక విరోదుమ్ జా తిలి రిసొ వెరి వెరి
కమొ కెరె తిలదు. 22 గని,జోచి ఆఁగ్మొరిల్స్ తెన్ తుమ్ చి
పాపుమ్ వయ తుమ్ క కి జో బెదవన అసెస్. కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ జోచి సుదిద్ జా, జోచయ్ జా, తపుప్ నెంతె, కిచొచ్
గరిచ్కినెంతెజా,దేముడుఅబొబ్స్ చిమొకెమ్జోతుమ్ కటీఁవొ
కెరెదె. 23గనిజాజరుగ్ జంకమెలె,తుమ్ఆతమ్క డిటుట్ మ్జా
జొయియ్పునాది జతిస్ తె టీఁవ, *‘పరలోకుమ్ తె గెతివాటు
అమ్ క దొరుక్ జలి’ మెంతి దయిరిమ్ దెతి తుమ్ సూనిల్
సుబుమ్ కబుర్ నే ములెత్ అనామ్నుమ్ నే జతె, వేరతె నే
గెతె, పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ తుమ్ నిదానుమ్ తంక.
జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఈంజ ఒండి
లోకుమ్ తె సూనయ్ జా అసెస్. ఆఁవ్ పవులు కి ఈంజ
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ, పబుచొ సేవ కెరొసొ జా
అసిస్.

24 ఆఁవ్ జలె, ‘తుమ్ క లాబుమ్ దొరుక్ జవుస్’ మెన
ఆఁవ్ †అలల్ర్ సేడెల్ కి, అంక సరద్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
ఇస అలల్ర్ సేడిత్సి కీసి జతయ్ మెలె, కీసుత్ సేడల్ అలల్ర్ తె
ఆఁవ్ బెద ఒతత్ సేంసిలిసి ఆఁవ్ ఓరుస్ప జా కుటట్య్ లి రితి
జతయ్. కిచొచ్క మెలె, జోచి ఆఁగ్ జల జోచయ్ సంగుమ్ క
‘జోచి కబుర్ సూన్ తు’ మెనయ్, ఆఁవ్ ఈంజేఁవ్ సెమల్
సేడత్సి. 25జోచయ్ జలమానుస్ల్మొతుత్ మ్ క ఆఁవ్ ఈంజ
‡సేవ కెరి రిసొ పబు అంక తెదవ అసెస్. దసిస్, తుమ్ చి
రిసొ కి, అంచి కోడు పూరి తుమ్ జానుక మెనయ్, జొయియ్
అంక తెదవ అసెస్. 26 జా కోడు కిచొచ్ జయెదె మెలె,
ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ చ మానుస్ల్ నే సూన్ తి రితి జో
§లుంకడ తిలి గుటుట్ . జా అగెగ్ లుంకడ తిలె కి, అపెప్యి
జోక నంపజల జోచయ్ జల మానుస్ల్ క జో సూనవ అసెస్.
27 తుమ్ తె తెదయిందె మెన యూదుల్ క దేముడు సంగ
తిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ , ఉజిడ్

తిలి గవురుమ్ చి ఆస తుమ్యూదుల్ నెంజిలసచి పెటిట్ కి
అసెస్. పరలోకుమ్ తె గెతి వరుమ్ చి దయిరిమ్ తుమ్ కయ్
కి దొరుక్ కెర అసెస్. జయియ్ కోడు జోచి గుటుట్ జా తిలి.
జా రచచ్న కెతిత్జిన్యూదుల్ నెంజిలసక కెదిద్ సొమాస్రుమ్
కెరయ్! కెదిద్ వెలిల్ కోడు, ఈంజ. జయియ్ గుటుట్ జోచయ్ జల
మానుస్ల్ కయ్జోజానవుక ఇసుట్ మ్ జలొ!

28 జలె, ఆకర్ క తీరుప్ జంక మెన ఎతిక్జిన్ దేముడుచి
మొకెమ్ టీఁవొ కెరుక మెన, కీసుత్ క నంపజల మానుస్ల్
ఆతమ్ తెన్ పూరి వడిడ్ల మెలె, జోవయింతె ఎతిక్ మానుస్
పూరి జా జోవయించి మొకెమ్ టీఁవొ జలె, అమ్ జోవయింక
బవుమానుమ్ దిలి రితి జయెదె. జాకయ్, *‘ఆతమ్
తెన్ పూరి వడుడ్ తు’ మెనయ్, కీసుత్ చి రిసొ బాల వెలొల్
ఎతిక్జిన్ క అమ్సూనయ్ తెతా, వేర బుదిద్వొచి రిసొజాగర
సంగితసుమ్, జోచి రిసొచి గాయ్నుమ్ ఎతిక్ జోవయింక
సికడత్సుమ్. 29జోక ఆతమ్క పూరి వడుడ్ త్! మెనయ్, అంచి
పెటిట్ జో మొచచ్ తెన్ దెతి జోచి ఎదివాట్ సెకి ఎతిక్ తెనిన్,
పూరిమెనుస్ దా,జోచి కామ్ఆఁవ్ కెరె తతత్సి.

2
1తుమ్ చి రిసొ కి, లవొదికయ పటున్మ్ చ నంపజలసచి

రిసొకి,అనెన్,అంక నే దెకిలఅనెన్ నంపజలసక ఎతిక్జిన్ చి
రిసొ కి, ‘ఆతమ్తె వడుడ్ త్’ మెన ఆఁవ్ కెదిద్ ఆస తెన్
ఉచరసి గే పారద్న కెరసి గే తుమ్ జానుక మెన అంచి
ఆస. 2 తుమ్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన
ఆస జతసి మెలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ మొతుత్ మ్ ఎకిక్ పేమ
ఎకిక్ కటుట్ జా జోవయించి పెటిట్ దయిరిమ్ డిటుట్ మ్ జతు,
చి జోవయింక పూరి అరుద్ మ్ జెయెదె, చి కీసుత్ చి తెడి
అసుస్మ్ చి చెంగిల్ తమ్ దె మెన పూరి దయిరిమ్ జవుల,
చి దేముడుచి గుటుట్ జానుల,మెలె కీసుత్ కయ్జానుల మెన
తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఆస జతసి. 3 జో కీసుత్ చి పెటిట్ బుదిద్
గాయ్నుమ్ చిసొమాస్రుమ్ఎతిక్ ఒతత్య్లుంకిల్ రితిఅసెస్.
4 తుమ్ క కిచొచ్క ఆఁవ్ ఇసి సంగితసి మెలె, సూటి డీసత్
తెలివికొడొతెన్కాతుమ్ కమోసిమ్నేకెరిరితితుమ్జాగర
తా. 5 ఆఁగ్ క మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ క దూరి అసిస్, గని ఆతమ్క
తుమ్ చి పాసి తా, తుమ్ అపెప్ సుదిద్ ఇండితిసి, కీసుత్ చి
ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్ తిలిస్ చి రిసొ ఆఁవ్
సూనిల్ రిసొ, సరద్ తెన్ అసిస్.

6జలె, పబు జలొ కీసుత్ యేసుక తుమ్ నంపజా తిలదు.
7 జలె, జోచితె *చెరొ గల డిటుట్ మ్ టీఁవొ జా తిలి రితి,
చెంగిల్ గేర్ జా తంక మెన కీసి డిటుట్ మ్ పునాదితె జా తంక

‡ 1:20 1:20 రోమియుల్ 8:20-23. § 1:20 1:20 ఎపెసు 1:9-10. * 1:23 1:23 27చి కోడు, చి 1:5చి కోడు దెక. † 1:24 1:24జోజేలి
జాతిలన్. 4:3, 10 దెక. ‡ 1:25 1:25 ఎపెసు 3:1-13. § 1:26 1:26 ఎపెసు 1:9, 3:3-4. * 1:28 1:28 ఎపెసు 4:12-14. * 2:7 2:7
ఎపెసు 3:17 దెక.
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ముకిక్మ్ మెలె, దసిస్, జో కీసుత్ పునాది జతిస్ చి ఉపిప్రి
తుమ్ టీఁవొ డిటుట్ మ్ జా, చి జోచి తెడి ఆతమ్తె వడడ్ , కీసుత్ చి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి రిసొ ఎపపా తుమ్ క సికడిల్సి ఎతిక్
దెరన, అనెన్ డిటుట్ మ్ జతె తా. జో పబు కెరిల్ దయ ఎతిక్చి
రిసొ జోక తుమ్ చి సరద్ దెకయ్ తె తా, జోచి తెడి జిఁయ జో
దెతి బుదిద్తె తుమ్ ఇండ.

8 తెలివి తెన్ కొడొ బెదవ వేర బోదన కెరిసి తెన్
రితయ్ కొడొ తెన్మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్ అలవాట్ కమొ,
†ఆగన్ల్ క, ఆతమ్ల్ క, దూతల్ క బూతల్ క, బిత అలవాట్
కమొ మానుస్ల్ సికడ తుమ్ క మోసిమ్ కెరుక ఉచరుల.
దసితె తుమ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి తుమ్ జాగర తా. జా
కీసుత్ సికడిల్సి నెంజె ఈంజ లోకుమ్ తె బెదితిసి. 9 దేముడు
కిచొచ్ నే పిటెత్, జొయియ్ పూరి ఆఁగ్ రూపుమ్ తెన్ కీసుత్ చి
పెటిట్ జితయ్. 10 చి ‡అదికారుమ్ తిలిస్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి,
§అదికారుల్ ఎతిక్చిఉపిప్రి తిలొ కీసుత్ చి తెడితుమ్ఆతమ్క
పూరి దా అసుస్స్. 11పూరుగ్ మ్ చి అలవాట్ తెన్ అమ్ చ
యూదుల్ ‘దేముడుచమానుస్ల్ఆము’మెనన,జోచిసుదిద్
కారిమ్ చి సునన్తి కెరనుల. జా, జలె, ఎకిక్ అఁగి జరుగ్
జతిసి. తూమ్, మాతుమ్, అపెప్ కీసుత్ చి తెడి కీసి జా
అసుస్స్ మెలె, కీసుత్ చి తెడి సుదిద్ కెరి సునన్తి కెరనిల్ రితి జా
అసుస్స్. మానుస్ అఁగి కెరనిల్ సునన్తి నెంజె, గని ఈంజ
ఆఁగ్ చ ఆసల్ బుదుద్ ల్ సింద వెంట గెలిసి. 12 కీసుత్ మొరిల్స్
తెన్ తుమ్ చి ఈంజ ఆఁగ్ చ ఆసల్ చి జీవ్ మొర గెలన్,
ఈంజఆతమ్జీవ్తుమ్ క కీసిదొరుక్ జలిమెలె, కీసుత్ కమొరస
తెంతొ జియడొల్ దేముడుక సెకిక తుమ్ నంపజలదు. చి జో
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ తెన్ జోచి ఆతమ్క తుమ్ ఆతమ్జీవ్ జా
ఉటల్దు. ఇనెన్చి గురుక బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు.

13 పడొత్ , తుమ్ పాపుమ్ కెరె తా అగెగ్ ఆతమ్క మొరల్సయ్
జాతిలదు,ఆఁగ్ కయూదుల్ చిసుదిద్ సునన్తినెంతెతిలదు,
తుమ్ దసిస్ మొరల్సయ్ జా తతికయ్, దేముడు అబొబ్సి
కీసుత్ క అనెన్ జియడ, జో తెన్ కి తుమ్ క జియడల్న్. కీసి
మెలె, జోక నంపజల ఎతిక్జిన్ చ పాపల్ ఎతిక్ అమ్ క
చెమించుప కెరల్న్. 14 మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొచ ఆగన్ల్
అమ్ చి ఉపిప్రి దావ రెగిడిల్ రితి జతయ్. గని, జాఆగన్ల్ చ
నిందల్ ఎతిక్ జో దేముడు అబొబ్సి పుంచ గెలన్. కీసి
మెలె, కీసుత్ మొరిల్ సిలువతె జా ఆగన్ల్ క మేకుల్ తెన్ పెట
ముల దిలి రితి పుంచ గెలన్. 15 దసిస్ కెర, దస ఆగన్ల్ చ
నిందల్ చ కోడుల్ వయడత్ అమ్ క పాపుమ్ సికడల్ ఆతమ్ల్,
దూతల్, బూతల్, గటచి సెకి పాడ్ కెర గెల కెర, ఎతిక్చి

మొకెమ్ జోవయింక లాజ్ కెరవ, కీసుత్ జోవయించి ఉపిప్రి
జీనల్న్. అమ్ కీసుత్ క నంపజలసచి ఉపిప్రి దసచక కి కిచొచ్
సెకి నాయ్.

16 జాకయ్, కతిసిచి రిసొ పితిసిచి రిసొ ‘ఈంజ గార్,
జా గార్’ మెన జవుస్, నెంజిలె, ‘పండుగు దీసి, ఆమస్
దీస్ చి రిసొ, నెంజిలె బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి రిసొ, కిచొచ్
కిచొచ్ కెరెల్ గార్’ మెన తుమ్ క కో సంగుత్ అవ్ కాసుమ్ దాస
నాయ్, సికడెల్ సూన నాయ్. 17 పడొత్ జరుగ్ జతిస్ క దసచ
ఎతిక్ ఎకిక్ నీడ. జానీడ గలొత్ సొ కీసుత్ . 18జాకయ్, “చువెవ్
తా దూతల్ గటక తుమ్ జొకర” మెన కో సికడెల్, తుమ్
దెరున్ సేడ నాయ్. “దసచక నే జొకరెల్ కిచొచ్గె పిటెట్దె” మెన
బియడత్సక తుమ్ బియఁ నాయ్. దస కమొ సికడొత్సొ కో
జలెకు కిచొచ్క నంప కెరయ్మెలె, రిత సివన్ల్ క, దసిస్ జోచి
సొంతమెనుస్ తిలిస్ క ‘వెలిల్చి’మెనపుల. 19 కీసుత్ క,మెలె
బోడిక, జోమానుస్ అఙ జాముల అసెస్. జోబోడి తెన్ బెద
తిలెకయ్ఆఁగ్ కపుసిట్ తా,అతుక్ల్నరల్ఎతిక్తమమ్స కటుట్
తెన్ తా, దేముడు దెతి జీవుకయ్ వడిడ్తె తయెదె.

20 కీసుత్ తెన్ తుమ్ బెద,జోమొరిల్స్ తెన్ బెదిల్ రితిజా,
తుమ్ చి ఈంజ లోకుమ్ చి పాపుమ్ చి మొరిల్ ఆతమ్ మొర,
*మాయలోకుమ్ చ బూతల్, దూతల్, ఆతమ్ల్, గటచి సేవ
కెరుకముల విడద్ల్ జలదు జలె, కిచొచ్క జాపాపుమ్ చిఆతమ్
తెన్అపెప్క తిలి రితిఇండితసు? 21మెలె,మానుస్ల్వాడిక
కెర కేడయ్ త రిత ఆగన్ల్ చి రిసొ, అలవాట్ చ కమొచి రిసొ
‘దెరుక గారు, కంక గారు’ నెంజిలె, ‘చడుక గారు’మెల వెరి
ఆగన్ల్ క కిచొచ్క బితసు? 22 దసచ ఒండి మానుస్ల్ ఆరి
ఉచర సికయ్ లిసి. 23మానుస్ల్ అఁవివ్ కెరల్ దస జాడుల్ రిత
వయనెల్, సిచచ్ల్ కెరనెల్, ఆఁగ్ క సిచచ్ల్ కెరనెల్, గాయ్నుమ్ రితి
పునిన్మ్ రితి డీసెదె, గని అమ్ చి పటిట్చి పాపుమ్ బుదిద్చ
ఆసల్ క దస ఆగన్ల్ ముదొద్ కెరుక నెతిరి, గెచచ్వుక నెతిరి.

3
పరలోకుమ్ తిలిస్ క ఆస జంక

1 కీసుత్ తెన్ తుమ్ బెద జో తెన్ జీవ్ జా ఉటట్ , జోచి
ఆతమ్తె తుమ్ జీవ్ జలదు. జలె,జో జీవ్జా ఉటట్ , ఉపిప్రి,
దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ పరలోకుమ్ తె వెస అసెస్.
జాకయ్, జోఉపిప్ర్ వెస తిలిస్ తెచి ఎతిక్క తుమ్ ఆస జా.
2ఈంజలోకుమ్ తెతిలిస్ క ఆసజానాయ్. పరలోకుమ్ చిక
ఆస జా. 3 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె తుమ్మొరయి
అసుస్స్,చిదేముడుచితెడికీసుత్ తెయ్తుమ్ చిజీవుకీసుత్ తె
దేముడుచి తెడి లుంకడ అసెస్. 4అమ్ చి జీవు తిలొ కీసుత్

† 2:8 2:8 నెంజిలె, ‘బాలబోదల్ అరుద్ మ్ కెరంతి ఎదిలి గాయ్నుమ్ చ సిసట్లు’. ‡ 2:10 2:10 ఆతమ్ల్, దూతల్, బూతల్ చి అరుద్ మ్ కి ఈంజేఁవ్ కొడొతె

ఉచరుక జయెదె. కొలొసిస్యుల్ కీసుత్ క నే నంపజతె అగెగ్, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్ ఎతిక్క బితె తిల. § 2:10 2:10 ఆతమ్ల్, దూతల్, బూతల్ చి అరుద్ మ్ కి

ఈంజేఁవ్ కొడొతెఉచరుక జయెదె. కొలొసిస్యుల్ కీసుత్ క నే నంపజతె అగెగ్, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్ ఎతిక్క బితె తిల. * 2:20 2:20 నెంజిలె, ‘బాలబోదల్ చి
ఎదిలి గాయ్నుమ్ చి అలవాట్ముల….’
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కెఁయఁక అనెన్ ఉత జా డీసెదె గే, తుమ్ కి తెదొడ్ క జో తెన్
పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ తెన్ జతిస్ తె డీసెత్.

5జాకయ్, తుమ్ చి పెటిట్ ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్చి కిచొచ్
జలెకు తయెదె గే, జాక తుమ్ గెచచ్వ గెల; జాకమార. కీస
బుదిద్వొ మెలె, లంజెకమొ, లంజెబుదిద్ , ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్
నే కెరంతిసి, గారిచ్చి ఉపిప్ర్ చి ఆస, పడొత్ అనెన్మానుస్ల్ చి
ఆసిత్ దొరుక్ కెరంతిఆస; ఇసిచిజలె,సతిత్మ్తిలొదేముడుక
ముల వేర దేముడుల్ మెలొసొక పేమ కెరిల్ రితి జతయ్, జాక
‘దేముడు’ మెలి రితి కెరిల్ బొమమ్క జొఒర కెరిల్ రితి జతయ్.
6దస కమొచిరిసొ *జోచికోడు రితి కెరుక నెసిలమానుస్ల్ క
దేముడుచి కోపుమ్ చి సిచచ్ లయెదె.

7 అగెగ్ తుమ్ జేఁవ్ చి నెడ్ మె జితి పొది దసచ ఎతిక్
కెర ఇండితె తిలదు. 8 గని అపెప్ దసచ ఎతిక్ కి తుమ్ క
దూరి కెర. కీసచ మెలె, కోపుమ్ దెకయ్ తిసి, కోపుమ్
దెరన్ తిసి, కుసిస్దుమ్, దూసెనల్, వెటాక్రుమ్ చ కొడొ.
9 పడొత్ , ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అబదుద్ మ్ సంగ నాయ్, కెర
నాయ్. కిచొచ్క మెలె ఈంజ లోకుమ్ చి పాడ్ జలి ఆఁగ్ చి
జెరుమ్న్ ఇండితిసి కడ వెంట గెల కెర, 10 తుమ్ జేఁవ్ క
ముల,నొవిమానుస్క గలన అసుస్స్. ఈంజగాయ్నుమ్ తెన్
జా జెరమ్య్ లొ దేముడుచి రూపుమ్ తెన్ నొవి బుదిద్ దెరన
అసుస్స్.

11 ఈంజ నొవి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జల మానుస్ల్ తె కిచొచ్
తేడల్నాయ్. ‘గీసు దేసిమ్ చ’మెనదేముడు సంగెనాయ్,
‘యూదుల్’మెననాయ్. ‘యూదుల్ చి గురుచి సునన్తిచ’
మెనె నాయ్, ‘జా సునన్తిచ గురు నెంజిలస’ మెనె నాయ్,
‘నేనల్ మానుస్ల్’ మెనె నాయ్, ‘డొంగుర్ దేసిమ్ చ’ మెనె
నాయ్, ‘గొతిమానుస్ల్’మెనెనాయ్, ‘గొతి నెంజిలస’మెనె
నాయ్. జోచి మొకెమ్ దస తేడల్ నాయ్, గని ఎతిక్జిన్ క
కీసుత్ యి ముకిక్మ్, అనెన్ కేన్ రగుమ్ చ మానుస్ల్ జలెకి,
జోచమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో అసెస్.

12 జలె, దేముడు నిసానల్ తుమ్ జోచయ్ సుదిద్ జల జో
పేమకెరల్స,తుమ్ఎతిక్జిన్ కిచొచ్ కిచొచ్బుదిద్వొ గలనమెలె,
కనాక్రుమ్దెకితిసి,మెతత్నతతిసి, గవురుమ్నేఉచరంతె,
అనెన్మానుస్ల్ కమరియాదదెకితిసి, సేంతుమ్తెన్బాదల్
ఓరుస్పజా 13ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ఓరుస్ప జతిసి. పడొత్ , కిచొచ్
జవుస్తపుప్చిరిసొఎకిక్లొఅనెన్కొల్ క నింద కెరుకజతిజలె,
చెమించుప కెర. పబు తుమ్ క కీసి చెమించుప కెర అసెస్ గే,
తూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెరుక అసెస్.

14 ఎతిక్చి కంట ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్ బుదిద్ గలన
మెలె, పేమయ్. కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ ఎకిక్ కటుట్ తెన్ తతి
రిసొ పేమ ఆదారుమ్ జతయ్, జయియ్ బెదఎదె. 15 పడొత్ ,

కీసుత్ దెతి సేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ ఏలుప కెరి రిసొ వాట్
దాస. ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ సేంతుమ్ తతిత్ రిసొయి జోచి
ఎకిక్ ఆఁగ్ తె తుమ్ బెదుక మెన జో బుకారల్న్. పడొత్ ,జో కెరిల్
దయచి రిసొజోక తుమ్ చి సరద్ తుమ్ దెకవ.

16పడొత్ , కీసుత్ చ కొడొతుమ్ చిపెటిట్ బసజాకామ్కెరె తతి
రితి తుమ్ టాన్ దాస, చి జో దెతి బుదిద్ తెన్ నిదానుమ్
తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జోచి సతిత్మ్ సికడెత్ తా. తుమ్ తె కో
పొరపాట్ నే జతి రితి బుదిద్ సంగ జాగర సంగితె తా, చి
దేముడు కెరిల్ దయఎతిక్చి రిసొతుమ్ చిసరద్ జోక దెకయ్ తి
రితి,జోచి గవురుమ్ సంగిత గనుమ్ లు గాయితెతా. జేఁవ్
గనుమ్ లుతె కిచొచ్ ఏక్ రగుమ్ తుమ్ గాయమెలె, కీరనల్
గట. 17 తుమ్ కిచొచ్ లటట్బుక జలెకి, కిచొచ్ కెరుక జలెకి,
పబు జలొ యేసుచి నావ్ తెడి లటట్బ జవుస్, జరుగ్ కెర
జవుస్, చి జోచి నావ్ తెన్ దేముడు జలొ జోచొ అబొబ్స్ క
తుమ్ చి సరద్ తుమ్ సంగ.
కేన్ గేరుచ జలెకి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దెకితిసి

18 తేర్ బోదలు, జలె, తుమ్ చ మునస్ర్ లుచి తెడి దాక్
కెరన, జోవయించి కోడు సూన్ తె తా. పబుచి తెడి
అసుస్స్ చి ఇసి కెరెల్ సూటి,† 19మునస్రుస్లు, జలె, తెరిద్వొక
పేమ కెర, జోవయింక కుసిస్దుమ్ దెక నాయ్. 20 బోదల్
జలె, కేన్ కామ్ చి రిసొ జలెకి, అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు
సూన. ‘దసిస్ కెరెల్కయ్ తుమ్ క చెంగిలి’మెన పబుచి కోడు.
21 తుమ్ అబబ్దింసి ఆరి తుమ్ చ బోదల్ క కోపుమ్ కెరవ
నాయ్, నెంజిలె అనామ్నుమ్జా సికుక్ జవుల.

22 గొతిమానుస్ల్ జలె, కేన్ కామ్ చి రిసొ కి, ఈంజ
లోకుమ్ చ తుమ్ చ ఎజొమానుల్ చి కోడు సూన, జేఁవ్ సంగిల్
రితికెర. ఆరిడీసుక,మానుస్ల్ కమెనస్వడంతిరిసొనాయ్,
గని ఎకిక్ మెనుస్ పబుకయ్ గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ చ
ఎజొమానుల్ క నిదానుమ్ సేవ కెర. 23 కేన్ కామ్ కెరుక మెలె
కి, ఎకిక్ మానుస్చి సేవ కెరి రితి పోన, గని పబుచి సేవ కెరి
బుదిద్ తెనిన్, సరద్ తెన్ కెర. 24కిచొచ్కమెలె,తుమ్నిదానుమ్
కెరిల్ రిసొచి బావుమానుమ్ క పబు సొంత జోచి రాజిమ్ తె
వాటల్ తుమ్ క దెయెదెమెనజానుస్, గెద. దసిస్ నిదానుమ్
కెరిసి జలె, పబు జలొ కీసుత్ చి సేవ కెరిసి జయెదె. 25 కో
పాపుమ్ కెరెల్,జోచి సిచచ్ జోక లయెదె. జోదాక్ జలెకి, వెలొల్
జలెకి,అనెన్, సిచచ్ దెతిస్ తె కి దేముడు కకక్మొకమాటుమ్
దెకె నాయ్, ఎజొమానుల్ క చి గొతిమానుస్ల్ క జవుస్ తేడల్
దెకె నాయ్.

4
‘పారద్న కెరె తా’

* 3:6 3:6 ‘జోవయించి’ తెంతొ ‘మానుస్ల్ క’ ఎదచి కోడు ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె తయెనాయ్. † 3:18 3:18మెలె, పబుచి
తెడి అసిత్, చిమునస్రుస్ల్ క గవురుమ్ దెకిలె, పబుక గవురుమ్ దెకిల్ రితి జయెదె. కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 11:3, ఎపెసు 5:22-24.
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1 ఎజొమానుల్ , తుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ క సరిగా చెంగిల్
దెకితెతా,జోవయింక దెతిసిదాస. తుమ్ క కి పరలోకుమ్ తె
ఎజొమానిఅసెస్.

2 నిదానుమ్ తెన్ బదుద్ కుమ్ నే జతె దేముడుచి దయ
ఎతిక్చి రిసొ జోవయింక తుమ్ చి సరద్ సంగ పారద్న కెరె
తా. 3 అమ్ చి రిసొ కి పారద్న కెర. కిచొచ్క మెలె, అమ్
కీసి గే జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ కోడు, మెలె కీసుత్ చి
రిసొచి *గుటుట్ ,అమ్సూనయ్ తెతతిరిసొ,జోఅమ్ కవాట్
దెవుసు మెన పారద్న కెర. జా సుబుమ్ కబుర్ జా గుటుట్
ఆఁవ్ సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ †జేలిజాఅసిస్. 4జాసుబుమ్
కబుర్ జా గుటుట్ అనెన్ సూనవుక అసెస్, చి ఆఁవ్ కీసి సంగిలె
సొసుట్ మ్జయెదెగేజోఅంకసికడుస్మెనతుమ్పారద్న కెర.
మరియాదతెన్ ఇండ, లటట్బా

5 తుమ్ క దిలి సమయుమ్ పాడ్ నే కెరంతి రితి,
దేముడుచి కీసుత్ చి గవురుమ్ దెకయ్ త అవ్ కాసుమ్ గెననిల్
రితి, వేరమానుస్ల్ క తుమ్ మరియాద దెకితె తా. 6తుమ్
లటట్బిత్సి సూటి తవుస్. బమమ్ తెన్ లటట్బా నాయ్, గని
సరిగా ఉచర, చెంగిల్ బెదవ, కామ్ క జెతిసి లటట్బ, చి కకక్
కిచొచ్ జబాబ్ దెంక గే, అజజ్ తయెదె.

7 ఆఁవ్ ఇనెన్ కీస్ అసిస్ గే, తుకికు తుమ్ క జానయెదె.
పబుచి తెడి అమ్ క జో పేమ జలొ బావొ జయెదె, చి
నిదానుమ్సేవ కెరొసొజా,అమ్ చితెన్పబుచొగొతిమానుస్
రితొ జో జయెదె. 8తుమ్ తె ఆఁవ్ జోక కిచొచ్క తెదవ అసిస్
మెలె, ఇనెన్ అమ్ కీసి అసుస్మ్ గే తుమ్ క జో ఒతత్ సంగితి
రిసొ, చి తుమ్ క మెనుస్తె జో దయిరిమ్ కెరి రిసొ, 9 పడొత్ ,
నిదానుమ్ తిలొ పేమ తిలొ బావొ జలొ తుమ్ చొ సొంత
మానుస్ ఒనేసిముక కి తెదయ్ తసి. ఇనెన్ జరుగ్ జలిసి ఎతిక్
తుమ్ క జేఁవ్ దొగుల సంగుల.
పవులు తెన్ తిలసచి పేమ సంగ తెదయ్ లిసి

10 ఇనెన్ కో కో తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ
తెదయ్ తతి మెలె, అంచి తెన్ ‡జేలితె తిలొ అరిసాత్ రుక్క,
పడొత్ బరన్బాచొ సలొల్ సి మారుక్ ఇనెన్చి రిసొ అగెగ్ తుమ్ క
కబుర్ తెదవ అసిస్. జో తుమ్ తె అయ్ లె, టాన్ దాస.
11 పడొత్ యూసుత్ మెన అనెన్క్ నావ్ తిలొ యేసు మెలొసొ
కి జోచి పేమ తుమ్ క సంగ తెదయ్ తయ్. దేముడుచి
రాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ఆఁవ్ కెరిస్ తె, ఎకిక్
ఈంజేఁవ్ తీగల్య్ యూదుల్ బెద అసిత్. ఈంజేఁవ్ అంక
ఒగగ్ర్ తోడు జా అసిత్.

12 పడొత్ , కీసుత్ జలొ §యేసుక సేవ కెరొసొ జలొ
తుమ్ చొసొంతమానుస్ ఎపపా కి తుమ్ క జోచి పేమ సంగ
తెదయ్ తయ్. తుమ్ క ‘ఆతమ్క పూరి వడడ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ,
పూరి దయిరిమ్ తెన్ పబుచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండితె తతుత్ ’
మెన, తుమ్ చి రిసొ కెదొద్డ్ తెదొడి జో పారద్న కెరె తతత్య్.
13 జోచి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్ సాచి సంగితసి మెలె, తుమ్ చి
రిసొ కి, లవొదికయపటున్మ్ చచి రిసొ కి, చిహియోరాపొలి
పటున్మ్ చచి రిసొ కి,జోఒగగ్ర్ కామ్ కెరయ్. 14పడొత్ , పేమ
జలొడాకట్ర్ జలొ లూకా చి దేమాతుమ్ క జోవయించి పేమ
సంగ తెదయ్ తతి.

15 లవొదికయ పటున్మ్ తెచ బావుడుల్ జల నంపజలసక
చి నుమ్ పాక, చి జేఁవ్ చి గెరి సబ కెరి సంగుమ్ చక అంచి
పేమ సంగ. 16 పడొత్ , తుమ్ తె ఈంజ ఉతుమ్ సదు కెర
సూనయ్ లదు మెలె, లవొదికయ పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ తె
కి సదు కెరవ సూనవ. పడొత్ , జా లవొదికయ పటున్మ్ తె
సంగుమ్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ లి ఉతుమ్ తూమ్ కి సదు కెర.
17పడొత్ , ‘పబు తుక దిలికామ్తుయినిదానుమ్తెన్పూరి
కెర కుటట్వు’మెన అరిక్పుప్క కి తుమ్ సంగ.

18ఆఁవ్ పవులుసొంత ఆతు తెన్ఈంజముదుద్ సంగితి
ఆకర్ కోడు రెగిడ్తసి. ఆఁవ్ జేలి జలిస్ చి రిసొ తుమ్పారద్న
కెరుక పఁవస్ నాయ్. పబుచి దయతుమ్ చి తెన్ తవుసు!

* 4:3 4:3 ‘కీసుత్ చి రిసొచి గుటుట్ ’ మెన సంగిలె, కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్, కొలొసిస్యులు 2:2. నెంజిలె కీసుత్ తెచి రచచ్న యూదుల్
నెంజిలసక కి దొరుక్ జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్, కొలొసిస్యులు 1:26-27, ఎపెసు 3:3-6. నెంజిలె ఎతిక్ కి కీసుత్ చి తెడి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
బెదవంతిస్ చి రిసొ, ఎపెసు 1:9-10. † 4:3 4:3 రోమ్ పటున్మ్ తెజో జేలిజా తిలిపొదిఈంజ ఉతుమ్ పవులు రెగిడొల్ ,మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి. బారికుల్
28:16, 30, 31 దెక. సరియతె కి జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:25, పిలిపిప్తె కి; బారికుల్ 16:23, చి యెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33. ఎపెసుతె కి మెన
సగుమ్ జిన్ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె చియెరూసలేమ్ తె జేలి జలిసితొకిక్ దీసల్ చి. ‡ 4:10 4:10జోఅరిసాత్ రుక్క నిజుమిజేలిజాతిలొ గే ఎకిక్

జో పవులు తెన్ బెద జాబాద ఓరుస్ప జలి రిసొ దసిస్ మెన్ తయ్ గే నేనుమ్. § 4:12 4:12 నెంజిలె ‘యేసుక గొతిత్ సుదొ రితొ జలొ’, నెంజిలె ‘యేసుక గొతి
రితొ జలొ’.
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దెసస్లొనీయుల్ క రెగిడిల్ మొదొల్ చి
ఉతుమ్

బారిక్ జలొ పవులు దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చక రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 దేముడు అబొబ్స్ క చి పబు జలొ యేసుకీసుత్ క

నంపజాజోచితెడితిలదెసస్లొనీక పటున్మ్ చిసంగుమ్ చక
*సిలావ్నస్ చి తిమోతి, పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

†దేముడు అబొబ్స్ చి యేసుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి
ఉపిప్రి తవుస్.

జేఁవ్ దెసస్లొనీకుల్ చి రిసొచి సరద్
2 అమ్ కెఁయ పారద్న కెరెల్ కి, కెఁయఁక తెఁయఁక

దెసస్లొనీకచ తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ దేముడుక అమ్ చి
సరద్ అమ్ సంగితసుమ్. 3 జో అమ్ క అబొబ్ జలొ
దేముడుక అమ్ చి సరద్ సూనయ్ తె తతత్సుమ్. పబు
జలొ అమ్ చొయేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్,
తుమ్ చ కమొతె బార్ జతయ్ చి రిసొ; సెమల్ సేడుక
జలెకి, జోవయించి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమచి రిసొ
తుమ్ ఒగగ్ర్ కామ్ కెరసు; పడొత్ , ‡జోవయించి ఉపిప్ర్ చి
తుమ్ చి దయిరిమ్ చి రిసొ తుమ్ ఎతిక్ బాదల్ ఓరుస్ప జా
నిదానుమ్ తతత్సు. ఈంజేఁవ్ రిసొ అమ్ చి సరద్ జోవయింక
సంగితసుమ్.
దెసస్లొనీకచ దేముడు నిసానిల్స్ చి రుజుజ్

4 జలె, దేముడు పేమ కెర ఓ బావుడుల్ , జోవయించి
సేవ తుమ్. కెరె రిసొ తుమ్ క జో నిసాన అసెస్ మెన
జానుమ్. 5అమ్ చి అతిత్ తుమ్ తె అయ్ లి సుబుమ్ కబుర్
రిత కొడొయ్ సూనయ్ లిసి నెంజె. నాయ్, గెద, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకి జా సుబుమ్ కబుర్ తె §తతికయ్,
‘పలితుమ్ దెరెదె’ మెన అమ్ చి పెటిట్ దయిరిమ్ తిలి,
అనెన్, పబుచి జా ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ సికడిత్కయ్ తుమ్ చి
పెటిట్ ఈంజ చి సతిత్మ్ తుమ్ చిన, పూరి దయిరిమ్ జా
నంపజలదు. తుమ్ చి తెన్ అమ్ తిలి పొది, తుమ్ క
‘పబుచి సతిత్మ్ దెకుత్’మెన కిచొచ్ బుదిద్ ఇండితె తిలమ్ గే
తుమ్ దెక అమ్ చి సతిత్మ్ రుజుజ్ ల్ దెకిలదు గెద. 6 దసిస్,

అమ్ క దెక సిక తుమ్ అమ్ చి రితి జలదు, పబుచి
బుదిద్ దెరనల్దు. మెలె, సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ సరద్ తెన్
సూన్ తికయ్ మానుస్ల్ *పిటట్వుక ఉచర అలల్ర్ కెరెల్ కి,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ సికడిత్కయ్, జో
దెతిసరద్ తెన్ తుమ్నంపజలదు. 7దసిస్,తూమ్నంపజలి
సరద్ నిదానుమ్ దెకయ్, తుమ్ చి ఒండి †మాసిదోనియ
పదేసిమ్ తె కి, ‡ఆమ్ అపెప్ తతి ఒండి అకయ పదేసిమ్ తె
కి, పబుక నంపజలస సికితతి.

8 పబుచి సుబుమ్ కబుర్ మొదొల్ క తుమ్ తె, పడొత్
తుమ్ చి ఒండి మాసిదోనియతె కి ఈంజ ఒండి అకయతె
కి సూనయ్ జా అసెస్, అనెన్ దూరితె కి. గని అనెన్య్
కిచొచ్ సరద్ జతసుమ్ మెలె, పబుక తుమ్ నంపజలిసి కేన్
పకక్ కి జానుస్ప జా అసెస్, చి తుమ్ క నంపజా అసిత్
మెన ఆమ్ కకక్య్ సాచి సంగుక నాయ్. 9 ఎతిక్జిన్
రుజుజ్ ల్ దెక తా జెఁవివ్ అమ్ కయ్ సాచి సంగితతి. కిచొచ్
సాచి మెలె, అమ్ తుమ్ తె గెలిసి తుమ్ తె పలితుమ్ దెరిల్సి
సంగితతి. మెలె, బొమమ్ల్ క జొకరుక ముల, నిజుమ్
తిలొ జీవ్ తిలొ దేముడుచి సేవ కెరుమ్ దే మెన తుమ్
మారుస్ప జలదు. 10 జో దేముడుచొ పుతుత్ సి యేసు
అమ్మానుస్ల్ చిపాపుమ్వయనసిలువతెమొర,అమ్ చి
పాపుమ్ చి రిసొ అమ్ ఆకర్ దీసి జంక తిలి సిచచ్ అమ్ క
పిటట్య్ లన్. జోయేసుక దేముడు అబొబ్సిఅనెన్ జియడల్న్.
చిజో పరలోకుమ్ తె గెలిస్ తెంతొ బూలోకుమ్ తె అనెన్ ఉత
జెంక అసెస్. జో అనెన్ ఉత జెతిస్ క తుమ్ దెసస్లొనీకుల్
నిదానుమ్ తెన్ రకితిస్ చి రిసొ కి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ సాచి
సంగితతి.

2
*‘అమ్సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లిసి కిచొచ్ వేర బుదిద్క

కెరిల్సి నెంజె’మెన పవులు జబాబ్ దిలి రితి సంగిలిసి.
1బావుడుల్ , అమ్ తుమ్ తె గెలిస్ క ‘ఆరిచి నెంజె’ మెన

తుమ్ సొంత కి జానుస్. 2 అమ్ తుమ్ చి దెసస్లొనీకతె
నే గెతె అగెగ్ పిలిపిప్ పటున్మ్ తె పబుచి సుబుమ్ కబుర్
నెతికయ్. అమ్ క ఒతత్చ మానుస్ల్ కెరి అలల్ర్ కెర తిలి,
కెదిద్ నిసాక్రుమ్ కెర తిల, తుమ్ జానుస్. ఒతత్ దస అలల్ర్
జలెకి, ‘దేముడుఅమ్ కతోడుతయెదె’మెనదయిరిమ్తా,
తుమ్ తె గెచచ్ జో తెదయ్ లి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లమ్,
ఒతత్ కి †మానుస్ల్ పిటట్వుక ఉచర అలల్ర్ కెరెల్ కి.

3 అమ్ బోదన కెరిసి తపుప్చి నెంజె, కిచొచ్ లంజెబుదిద్
ఉచర బోదన కెరిల్స్ నెంజె, చి కకక్ మోసిమ్ కెరుక ఉచరిల్స్

* 1:1 1:1 నెంజిలె, సిలావ్నస్ క ‘సీలయు’ కి మెనుల. † 1:1 1:1 ‘ఎతిక్…యేసుచి’ ఎదచి కోడు ఒతత్ తయెనాయ్, గనిజాఅరుద్ మ్ తయెదె. ‡ 1:3
1:3 10 నంబర్ చి కోడుతె దెకిలె,యేసుకీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ ఉత జెయెదెమెనయ్దయిరిమ్తెన్అసిత్,జోవయింక రకితతి. § 1:5 1:5 రోమియుల్
1:16 దెక. * 1:6 1:6బారికుల్ 17:1-8 దెక. † 1:7 1:7 ఆజి కాలి ఈంజేఁవ్ దొనిన్ పదేసిమ్ లుమొతుత్ మ్ క ‘గీకు దేసిమ్’ మెనుల. ‡ 1:7 1:7
పావులీంసి అకయపదేసిమ్ చి కొరింద్ పటున్మ్ తె తిలిపొది బెరెఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్. * 2: 2:1 సగుమ్ జిన్ విరోదుమ్ సుదల్ బెరె, ‘కిచొచ్గెమాయకాయ్
బోదన కెరయ్’మెన గోస సికడ తిల. † 2:2 2:2బారికుల్ 7:1-8 దెక.
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నెంజె. 4 దేముడు అమ్ క నంప కెర, జోచి సుబుమ్ కబుర్
అమ్ జానుస్ప కెరి రిసొ అమ్ క నిసాన బులయ్ తయ్ చి
రిసొ, ‘సికడ’ మెన జో అమ్ క కిచొచ్ సికడెదె, జయియ్ అమ్
బోదన కెరసుమ్. మానుస్ల్ క మెనస్ వడనుక అమ్ చి ఆస
నాయ్. దేముడు సొంత తియారిల్ కామ్ కెరుకయ్ అమ్ చి
ఆస. అమ్ చి పెటిట్చి బుదిద్ జోకయ్ ఎరెక్.

5 కెఁయ కిచొచ్ పులయ్ త కొడొ లటట్బుమ్ నాయ్. పడొత్
డబుబ్ల్ఆసక కి, కిచొచ్య్ఆసక కి, కిచొచ్య్మాయకెరుమ్
కి నాయ్, తుమ్జానుస్. దేముడు కి అమ్ చి సతిత్మ్ క సాచి
జతయ్. 6 పడొత్ , తుమ్ తె కి కతెత్ కి మానుస్ల్ తె గవురుమ్
ఆననుక ఉచరుమినాయ్. కీసుత్ చబారికుల్జాఅసుస్మ్ చి
రిసొచి అమ్ చి అదికారుమ్ చి రిసొ తుమ్ అమ్ క విలువ
దెకుక కి బెదెదె, గని అమ్ క జా ఆస కి నాయ్.

తుమ్ క బాద నే సేడయ్ తి రితిమెతత్నతాసొంత కామ్
కెర కెరయ్ జిలమ్

7 తుమ్ తె గెచచ్ తా తుమ్ క మెతత్న తిలమ్, బోదల్ క
అయయ్సి కీసి ముదుద్ కెరె తా పోసెదె గే, ఆము తుమ్ కయ్
దసిస్ దెకితెతిలమ్. 8అనెన్,తుమ్ క దసిస్ముదుద్ తా, ‘జేఁవ్
కి దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ సూన ‡రచిచ్ంచుప జతు’
మెన ఆసజా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లమ్. గని, తుమ్ క
‘జితు’మెనయ్అమ్ చి జీవు కి దెతమ్; తుమ్ క తెదిద్ పేమ
జా తిలమ్. 9అమ్ ఒతత్ కసుట్ మ్ సేడ సేడ §టంబుగుడడ్ల్
తెయార్కెర కెరయ్జితెతిలిసితుమ్ఏద కెరె. రాతిమెదెద్నె
జా *కామ్ కెరె తిలమ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి సుబుమ్
కబుర్ బోదన కెరి రిసొతుమ్ తెతిలిపొదిఅమ్ కపోసిత్ రిసొ
కకక్ సెమ సేడవుక నెస కెర, దసిస్ కామ్ కెర కెరయ్ జితె
తిలమ్.
పవులీఁసి అబబ్దింసి రిత జాబోదన కెరె తిలిచి

10 తుమ్ తె అమ్ సుదిద్ ఇండిలిసి, సతిత్మ్ ఇండిలిసి,
వేర వాట్ నెంతె సరిగా ఇండిలిసి తుమ్ పబుక నంపజలస
దెక సాచుల్ జా అసుస్స్. దేముడు కి సొంత సాచి
అసెస్. 11 బోదల్ క అబొబ్సి కో జలెకు దొరుక్ జలిసి
ఎతిక్ కీసి పేమ తెన్ జోవయింక సికడెదె, దసిస్ తుమ్ క
ఎకెక్కల్క కి కీసి నిదానుమ్ ఇండుక గే సికడ సికడ దయిరిమ్
సంగితె తిలమ్. 12 అనెన్, జోవయించి సొంత రాజిమ్ తె
తుమ్ బెదితి రితి జోవయింతెన్ తుమ్ గవురుమ్ జతి
రితి జోవయించి దయక దేముడు తుమ్ క నిసాన అసెస్.
‘జోవయింక గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ ఇండ’ మెన
బతిమాలప్ జా సంగితె తిలమ్, తుమ్జానుస్.

సుబుమ్ కబుర్ క దెసస్లొనీకుల్ నంపజలిస్ చి
13 జలె, అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ దేముడుక రోజుక అమ్ చి

సరద్ సంగితసుమ్ మెలె, జోవయించి అమ్ సూనయ్ లి
సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ సూన, జాక ‘మానుస్ కచి ఉచరిల్సి
నెంజె, గని దేముడు సొంతయ్ చి కోడు ఈంజ’ మెన తుమ్
సతిత్మ్ చిన నంపజలదు. జయియ్ సుబుమ్ కబుర్ అపెప్
తుమ్ నంపజలస్ చి పెటిట్ కామ్ కెరయ్. 14 కీసుత్ జలొ
యేసుక నంపజలదేముడుచితెడిచయూదయపదేసిమ్ చ
సంగుమ్ ల్ చక కీసి జలె గే, తూమ్ కి, బావుడుల్ , దసిస్
జలదు. మెలె, తూమ్ తుమ్ చి దేసిమ్ చచి అతిత్ సేడల్
అలల్ర్ లు జేఁవ్ కి జోవయించ సొంత యూదుల్ చి అతిత్
జేఁవ్ సేడల్. 15 జేఁవ్ యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ అనెన్
అగెగ్ పబు జలొ యేసుక మారల్, చి అనెన్ అగెగ్, దేముడు
అబొబ్స్ చ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ క కి మారల్. అమ్ కయ్ కి
జేఁవ్ అలల్ర్ కెర †ఉదడల్. 16యూదుల్ నెంజిలసక ‘పబుక
నంపజా ‡రచిచ్ంచుప జతు’ మెన అమ్ బోదన కెరుమ్ దే
మెలె, జేఁవ్ అడుడ్ కెరుక ఉచరతి. దసిస్ కెర, దేముడుక కి
ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్క కి విరోదుమ్ సుదల్ రిత
జతతి. దసిస్ కెర, జోవయించి పాపుమ్పూరి బెరవంతతి.
గని దేముడు దెతి సిచచ్ కచితుమ్జోవయింక ఎదిలి కి పిటెట్
నాయ్. మొదొల్జాఅసెస్.

దెసస్లొనీకతె గెచుచ్క పవులు ఆస జలిసి
17ఓ బావుడుల్ , తుమ్ చి తెన్ అమ్ అపెప్ సగుమ్ దీసల్

నెంజిల్ రిసొ,పొరబోదల్రితఅమ్జాఅసుస్మ్. గనిఅపెప్
దూరిజాతిలె కి,ఆతమ్కపాసిఅసుస్మ్మెలికోడు. తుమ్ తె
అనెన్ బే బేగి గెచచ్ తుమ్ క సొంత అనెన్ దెకుక జలె ఆస
తెన్ అసుస్మ్. 18 గెతమ్, ఆఁవ్ పవులు సరద్ తెన్ ‘బార్
జా గెచిచ్ందె’ మెన ఒగగ్ర్ సుటుల్ ఉచరల్య్, గని సయ్ తాన్
అమ్ క పిటట్య్ లొ.

19 తుమ్ అనామ్నుమ్ జా నాయ్. అమ్ చి దయిరిమ్,
అమ్ చి సరద్, అమ్ చి గవురుమ్ కిచొచ్ మెలె, పబు జలొ
అమ్ చొయేసుఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ ఉత జెతికయ్దీసిక
ఆమ్జోవయించిమొకెమ్ టీఁవిలె, తుమి కి అమ్ చి తెన్ ఒతత్
టీఁవితె. 20 తుమ్ అమ్ చి బవుమానుమ్ జలి రితి జా
అసుస్స్, తుమ్ అమ్ చి సరద్.

3
తిమోతిక దెసస్లొనీకతె తెదయ్ లిస్ చి

‡ 2:8 2:8మెలె, పాపుమ్ తెంతొ, సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ. § 2:9 2:9బారికుల్ 18:3 దెక. * 2:9 2:9 కిచొచ్గె లాబుమ్ దొరుక్ కెరంతి రిసొ
సుబుమ్ కబుర్ క కెరయ్మెనవిరోదుమ్సుదల్ గోసక సంగ తిల. † 2:15 2:15బారికుల్ 17:1-13. ‡ 2:16 2:16మెలెపాపుమ్తెంతొ, సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ తెంతొ. * 3:1 3:1 పవులు ఎకిక్లొ ఏదెెనుస్తె గెలన్;బారికుల్ 17:14-15. గని ఒతత్ తెంతొ తిమోతిఉటట్ అయ్ లొ కిచొచ్గె, చి ఒతత్ తెంతొ పవులు
జోవయింక దెసస్లొనీకతె అనెన్ తెదయ్ లన్. ఒతత్ తెంతొ పవులు కొరింద్ పటున్మ్ తె గెలన్; బారికుల్ 18:1. జో కొరింద్ తె తిలి పొది; బారికుల్ 18:5; తిమోతి
ఉటట్ అయ్ లన్, చి తెదొడి, జెతె, పవులు ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్న్; తిమోతి చి సిలావ్నస్ తెన్.



1 దెసస్లొనీ 3:1 294 1 దెసస్లొనీ 4:8

1 జలె, తుమ్ క అమ్ దూరి తిలిసి అమ్ అనెన్ ఓరుస్ప
జంక నెత కెర, ‘అమ్ *ఏదెనుస్తె మాలఙ్ జా తంక జలె
తమ, గని తిమోతిక జవుస్ దెసస్లొనీకతెచ బావుడుల్ తె
తెదవుమ’ మెన, 2జోవయింక తుమ్ తె తెదయ్ లమ్. జో
బావొ కి కీసుత్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ
దేముడుచొ సేవ కెరొసొ జా అసెస్, చి పబుచి ఉపిప్ర్ చి
తుమ్ చినముకుమ్అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరుస్,చి కిచొచ్య్అలల్ర్
తుమ్ తె కచి నిదానుమ్ పిటట్య్ తు నాయ్ మెన తుమ్ క
బుదిద్ దయిరిమ్ సంగుస్ మెనయ్ తెదయ్ లమ్. 3తుమ్ చి
నముకుమ్ చి రిసొ కో కో తుమ్ క అలల్ర్ కెరతి. అమ్ పబుక
నంపజలస దస సెమల్సేడుక అసెస్మెనతూమ్ కిజానుస్.
4తుమ్ చితెన్అమ్తిలిపొది కి “అమ్ఇస సెమల్సేడుక
అసెస్”మెనసంగితెతిలమ్, దసిస్ జరుగ్ జలిజానుస్. 5జలె,
తుమ్ క అమ్దూరితిలె,తుమ్ క ‘కీసిజాఅసిత్ గె’నేనిల్స్ కచి
దుకుమ్ఓరుస్ప జంక నెతిత్రల్య్ చిరిసొ ‘ఏక్వేలసయ్ తాన్
కీసిగె జోవయింక అలల్ర్ కెర, జోవయించి నిదానుమ్ పిటట్వ
తయెదె. పిటట్వ తిలె, ఆరి ఒతత్ సెమ సేడ తమ్ దె’ మెన,
‘నంప తెన్ అసిత్ గే నాయ్ గే సూనిందె’ మెనయ్, తిమోతిక
తుమ్ తె తెదయ్ లయ్.
తిమోతిఅనెన్ ఉటట్ జా సరద్ కోడు సంగిలిసి

6 దసిస్ అపెప్ తుమ్ తె తెంతొ తిమోతి అమ్ తె అనెన్
ఉటట్ జా, పబుచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొ,
తుమ్ చి పేమచి రిసొ, సరద్చి కోడు ఆన అసెస్. పడొత్ ,
అపెప్క అమ్ క తుమ్ పేమ తిలిసి, అమ్ క నే పఁవస్ తిలిసి,
ఆము తుమ్ కయ్ దెకుక కెదిద్ ఆస తెన్ అసుస్మ్ గే తూమ్
అమ్ కయ్ దెకుక తెదిద్ ఆస తెన్ అసుస్స్ మెనయ్జో అపెప్
అమ్ క సంగ అసెస్. 7బావుడుల్ , ఈంజ మదెనె అమ్ ఒగగ్ర్
సెమల్ బాదల్ సేడెత్ తిలె కి, తుమ్ క నిదానుమ్ అసిత్ మెన
తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొచి కోడు అమ్ సూనిల్ రిసొ, అనెన్
దయిరిమ్ జా అసుస్మ్. 8 తుమ్ పబుచి తెడి నిదానుమ్
తిలె,అమ్ క సరి జతయ్. జాకోడు సూనఅనెన్ జిలి రితిజా
అసుస్మ్. 9 తుమ్ చి రిసొ దేముడు అమ్ చి పెటిట్ దిలి సరద్
సంతోసుమ్ చి రిసొ, అమ్ చి సరద్ జోవయింక దెకయ్ తి రిసొ
జోవయింక కిచొచ్ దిలె జయెదె? 10 తుమ్ తె గెచచ్ తుమ్ క
సొంత దెకుక కి, అనెన్, తుమ్పూరి సికితిస్ తె కిచొచ్ జలెకు
నముకుమ్ తె ఇదిల్ పెటతిలెజాచెంగిల్ కెరుక కి, బలేఆస
జా అసుస్మ్ చి రాతిమెదెద్నె పారద్న కెరె తతత్సుమ్.

దెసస్లొనీకుల్ క పవులు పారద్న కెరిల్సి
11 అమ్ తుమ్ తె జెతికయ్ రితి అమ్ క అబొబ్ జలొ

అమ్ చొ దేముడు సొంత, అనెన్ పుతుత్ స్ జలొ పబు జలొ
అమ్ చొ యేసు అమ్ క వాట్ దెకయ్ దె. 12 పడొత్ , ఆము

తుమ్ కయ్ కీసి పేమ అసుస్మ్ గే, దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ,
అనెన్ ఎతిక్జిన్ క, తూమ్ రోజుక అనెన్ ఒగగ్ర్ పేమ కెరి
రితి తుమ్ చి పెటిట్ పబు సికడుస్. 13 అనెన్, తుమ్ చి పెటిట్
పూరి నిదానుమ్ దెవుసు, చి పబు జలొ అమ్ చొ యేసు
పరలోకుమ్ తెంతొ జోవయించయ్ జలస ఎతిక్జిన్ తెన్
ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతికయ్ దీసిక, తుమ్ క
‘పొరపాట్ నెంతెపూరి సుదిద్ జా, అంచయ్జా అసిత్’ మెన,
అమ్ క అబొబ్ జలొ అమ్ చొ దేముడు ఒపప్నుక జయెదె.

4
తుమ్ దేముడుక సరద్ కెరి రితి ఇండ

1 జలె, తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ సంగుక మెలె, బావుడుల్ ,
దేముడుక సరద్ కెరి రిసొ కిచొచ్ బుదిద్ రితి ఇండుక గే అమ్ తె
తుమ్ సికిలదు. దసిస్ సతిత్మ్ ఇండుక దెర అసుస్స్ చి రిసొ
అమ్ క సరద్, జలె. “సతిత్మ్ ఇండుక అనెన్ రోజుక సికితెతా”
మెన అమ్ క పబు జలొ యేసు దిలి అదికారుమ్ క అమ్
తుమ్ క ముకిక్మ్ క బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్. 2 పబు
జలొయేసుచి నావ్ తెన్ తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ ఆడల్ దిలమ్
గేజానుస్, గెద.

3 దేముడుచి ఇసుట్ మ్ ఏక్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ అగెగ్చ
బుదుద్ ల్ ముల, జోచి సుదిద్ జా పూరి జోచయ్ మానుస్ల్
తుమ్జా గెచుచ్క.
జలె, దసిస్ పూరి చెంగిల్ సుదల్ జంకయ్జాఁ కెర, కిచొచ్

మెలె, లంజె కమొతె నే కెరె, పూరి దస బుదుద్ ల్ ములుక
ఈంజ దేముడ్ చి ఉదెద్సుమ్. 4లంజె పాపుమ్ నే జతి రితి,
తుమ్ ఎతిక్జిన్ తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ ముదొద్ కెరన, సుదిద్
తెన్తామరియాదతెన్తా,చిపెండిల్ జలె,తెరిన్మునుస్ జా
సతిత్మ్ తా. 5 దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్, జలె, జోవయించి
ఆఁగ్ చి ఆసల్ జోవయింక ఇండయెదె, తూమ్ దసిస్ జా
నాయ్. 6తుమ్ చితె కో కి కకక్ కి దసిస్ పాపుమ్ కెర నాయ్,
దసిస్మోసిమ్తుమ్ చిబావుడిల్ కి కెరనాయ్. దసిస్పాపుమ్
కెరల్దు మెలె, పబు పఁవస్ నాయ్. కచితుమ్ సిచచ్ దెయెదె.
అగెగ్ తుమ్ క గటిట్ఙ సంగిలమ్.

7 దేముడు కిచొచ్చి రిసొ అమ్ క నిసాన అసెస్ మెలె,
అమ్ క ‘లంజె జతు’ మెన నాయ్, గని అమ్ జోవయించి
పరలోకుమ్ చి సుదిద్ జా జోచయ్ జతి రిసొయి. 8 దసిస్
రిసొ, లంజె నే జతిస్ చి ఈంజ ఆగన్ తుమ్ తె కో పిటట్య్ లె,
మానుస్చి మరియాద కడత్య్. గని అనెన్, ముకిక్మ్ క,
దేముడుచి మరియాద కడిల్ రితి జతయ్. తుమ్ క ‘సుదిద్
జతు’మెనయ్దేముడు జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చిపెటిట్
దెతయ్.*
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ దెకితిసి

* 4:8 4:8 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 6:15-20 దెక. అమ్ చి ఆఁగ్ పబుచి దేముడుచి గుడి. జోవయించి దేముడుచి గుడి లంజెతె బెదయ్ లె,జోచి
మరియాద కడిల్ రితి జతయ్.
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9 ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరిస్ చి రిసొ తుమ్ కో కిచొచ్
కబుర్ రెగుడుక నాయ్. ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరిసి
దేముడు సొంతయ్ తుమ్ చి పెటిట్ సికడ అసెస్. 10 అనెన్,
‘ఒండి మాసిదోనియ పదేసిమ్ తెచ బావుడుల్ క పేమ కెరతి’
మెన, నిజుమితుమ్ చి రిసొ సంగుక జతయ్. గని, ‘రోజుక
అనెన్య్ పేమ కెరుక తుమ్ సికక్, బావుడుల్ ’ మెన, తుమ్ క
బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్.

11 పడొత్ బమమ్ నెంతె జింక ఆస జా, అనెన్ మానుస్ల్ క
పోటి నే కెరె, సొంత కామ్ తుమ్ దెకన్ తె తా, అనెన్, అమ్
అగెగ్ ఆడ దిలి రితి, బదుద్ కుమ్ నే జతె తుమ్ జితి కామ్
నిదానుమ్ కెర కెర కతె జితె తా. 12 దసిస్ సొంత కామ్ కెర
కెర జితె తిలె, తుమ్ కతెత్ కతెత్ నఙిత్ తంక నాయ్, చి అనెన్
మానుస్ల్ చి మొకెమ్ నిసాక్రుమ్ జసు నాయ్, గని తుమ్ క
‘సతిత్మ్మానుస్ల్’మెన గవురుమ్ దెకుల.
పబు ఉత జెతిసి

13పబుక నంపజామొర గెలసచి రిసొ,బావుడుల్ , తుమ్
†అనామ్నుమ్ జా నాయ్. కీసి జవుల గే తుమ్ నేన తంక
అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్.
యేసుపబుక నేనల్సచ మానుస్ల్ కో జలె మొరెల్, ఒగగ్ర్

దుకుమ్ జా ఏడుకుడు జవుల, ‘యేసుపబుక నంపజలె
పరలోకుమ్ తె గెతి వాటు తయెదె’ మెన నేన్ తి చి రిసొ
జోవయించి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి దయిరిమ్ జోవయింక
నాయ్. జలె, తూమ్ దసిస్ దుకుమ్ జంక నాయ్.
14 కిచొచ్క మెలె, యేసు మొర అనెన్ జీవ్ జా ఉటల్న్ మెన
అమ్ నంపజతసుమ్. దసిస్, యేసుక నంపజా మొరల్
మానుస్ల్ జోవయించి తెడి అసిత్చి రిసొ, దేముడు యేసుక
ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ తెదయ్ తి పొదిక, జోవయింతెన్
జోవయింకయ్ కి కడ ఆనెదె.

15 పబు సొంత జాన కెర ఏక్ కోడు కిచొచ్ మెన తుమ్ క
అమ్ సంగితసుమ్ మెలె, యేసుపబు అనెన్ ఉత జెతి ఎద
ఈంజ లోకుమ్ తె కో నంపజలస జితె తమ్ దె గే, నంపజా
మొరల్సచి కంటఅగెగ్ జమునాయ్,జోవయించికంటతొలితొ
జోవయింతెన్ బెదుమ్నాయ్.

16 తెదొడ్ క కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె మెలె, పరలోకుమ్ చ
దూతల్ తె చొ, వెలొల్ దూత ఎకిక్లొ కేక్ గల సాడుప కెరెల్,
పరలోకుమ్ చి బజెన చి దేముడు బజన నపిప్ర్ మూరి
అవాడ్ తెన్, చి యేసుపబు అదికారుమ్ తెన్ పరలోకుమ్
తెంతొ ఉత జెయెదె. నంపజా మొరల్స తొలితొ జీవ్ జా
ఉటుట్ ల. 17 పడొత్ , ఆగాసుమ్ తె పబు తెన్ దసుస్ల్ జతి
రిసొయి అమ్ఈంజ లోకుమ్ తె జితస కి, జేఁవ్మొర జీవ్
జాఅనెన్ ఉటల్స తెన్మబుబ్తె ఎకిక్తె ఉకిక్ల్ జమ్ దె. ఒతత్
తెంతొ కెఁయఁక తెఁయఁక జో తెన్ తమ్ దె. 18 జాకయ్,

పబుక నంపజా తుమ్ చితె కచగె మానుస్ల్ మొర తిలె,
తుమ్ఎకిక్లొకఎకిక్లొఈంజేఁవ్కొడొఉచరవడదయిరిమ్
సంగితెతా.

5
పబు కెఁయఁక అనెన్ జెయెదె గే కోమానుస్ నేనిల్సిచి

1 గని, బావుడుల్ , పబు కెఁయఁక కీసి కాలుమ్ క అనెన్
జెయెదె గే, జా, జాచి రిసొ తుమ్ క అమ్ కో అనెన్ కిచొచ్ రెగడ్
సికడుక నాయ్. 2 పబు అనెన్ ఉత జా ఈంజ లోకుమ్ చక
పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరి జా వెలిల్ దీసి చోరు అందరె అయ్ లి
రితి జెయెదె. కో *నేనెల్ పొది జెయెదె.

3 జేఁవ్ దినాల్ క, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ కీసి జతె
తవుల మెలె, “†ఈంజ లోకుమ్ క బాదల్ నాయ్, సేంతుమ్
సుకుక్మ్ తెన్ అసుస్మ్”మెన జేఁవ్ ఉచరన పబుక పఁవస్
తిలె పొది జా దీసిచి జేఁవ్ నే ఉచరిల్ వెలిల్ సిచచ్, నాసెనుమ్
జతిసి, జోవయింక చటుక్న లయెదె. తేర్ బోదక కంటుల్
పాఁవ అయ్ లె పొది జేఁవ్ నొపుప్ల్ కీసి పిటట్వనుక నెంజె గే,
దసిస్. జా సిచచ్ అయ్ లె, పిటట్వనుక నెతిరి.
పబుక నంపజలసక దయిరిమ్జాగర సంగ రెగిడిల్సి

4 తూమ్, బావుడుల్ , నంపజలస, అందర్ బుదిద్చ
సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ చ మానుస్ల్ నెంజుస్ చి రిసొ, జా దీసి
కెఁయఁక జెయెదె గే ఆమ్ నేనెల్ కి, అయ్ లె, చోరు అయ్ లి
రితి తుమ్ క జా బమమ్ కెరుక నాయ్. 5 కిచొచ్క మెలె,
తూమ్ ఆము పబుక నంపజలస ఎతిక్జిన్ జోచి ఉజిడ్
తిలి ఆతమ్క నొవర్ జెరిమ్లస జా, మెదెద్న్ చి తెలివి తిలి
రితి జోవయింక రకుక అసెస్. జోచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండుక
అసెస్. అందర్ బుదిద్చ, సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ చ నెంజుమ్.
6జాకయ్, నిదానుమ్ నెంజిల జుమ నిజిల్ రిత జల జేఁవ్
వేర మానుస్ల్ చ రిత అమ్ జంక పోని. ఆము, నే జుమిల
రిత తా, నే మచిచ్ల రిత తా, బుదిద్ తంక. 7 కిచొచ్క మెలె,
నిజితిసి, జలె, అందర్ తె బెదితిసి. మచిచ్తిసి అందర్ తె
బెదితిసి.

8 గని జోచి ఉజిడ్ చి ఆతమ్ తెన్ అమ్ జెరమ్ అసుస్మ్ చి
రిసొ అమ్ చి ఆతమ్ నే మచిచ్ల్ రితి తా అమ్ బుదిద్ తంక
అసెస్. పబుచి ఉపిప్రి పూరి నముకుమ్ తిఁయ, తుమ్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా. యుదుద్ మ్ తె గుండెచి
పురెతొ ఇనుము డాలు దెర తిలె కీసి ఈంటె గట లయె
నాయ్, దసిస్ పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ పేమ కెరిసి అందర్ బుదిద్చి ఉపిప్ర్ చి యుదుద్ మ్ తె
అమ్ క కామ్ క జెయెదె. పడొత్ , యేసుపబు తుమ్ క
తుమ్ చి పాపుమ్ చి సిచచ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరయ్ చి

† 4:13 4:13 ‘పబు బే బేగి అనెన్ ఉత జెయెదె, చి అమ్ క జోతె కడ నెయెదె’ మెలి రితి సూన తిల, కిచొచ్గె, చి మదెనె జోవయింతె తిలస సగుమ్ జిన్ మూర
తిల కిచొచ్గె, చి ‘జేఁవ్ కీసి జవుల గే?’ మెన బియఁ తిల. కిచొచ్గె. * 5:2 5:2మతత్యి 24:42-44చి కొడొ దెకిలె,యేసుసొంత కి ఇసి సంగిలన్. † 5:3
5:3 అనెన్ ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి ఏక్ దెక. యిరీమ్యా 6:14-15, 8:11-12.
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రిసొచి దయిరిమ్ తెన్ తా. అందర్ బుదిద్చి ఉపిప్ర్ చి
యుదుద్ మ్ తె అమ్ క బోడి కిచొచ్ నే లయితి రిసొ గలంతి
ఇనుముటోపిచి రితిజాదయిరిమ్జయెదె. 9 కిచొచ్కమెలె,
పబుక నంపనెంజిల మానుస్ల్ సిచచ్ జతిసి ఆమ్ సేడుక
దేముడు సెలవ్ దెయె నాయ్. గని పబు జలొ అమ్ చొ
యేసుకీసుత్ క అమ్ నంప కెరికయ్, అమ్ చి పాపుమ్ చి
రిసొచి సిచచ్ అమ్ క నే లయితి రితి జోయేసుచి అతిత్ అమ్
రచిచ్ంచుప జంక మెనయ్జోచి సెలవ్. 10జోయేసు అనెన్
ఉత జెతికయ్ పొదిక, అమ్ జీవ్ తిలె కి మొర తిలె కి,
జోవయింతెన్ అమ్ బెద జితి రిసొయి జో యేసు మొర
అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి. 11 ఈంజేఁవ్ కొడొచి రిసొ
తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దయిరిమ్ కెరంతసు. అనెన్, తుమ్
ఎతిక్జిన్ పూరి కిచొచ్య్ అనామ్నుమ్ నెంతె డిటుట్ మ్ జతి
రితి, ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దయిరిమ్ కెరె
తా.

బుదిద్ ఇండితస్ చి రిసొ ఆకర్ కొడొ
12 ఆకర్ చి, బావడుల్ , తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ క

బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్ మెలె, పబుచి కామ్ తుమ్ తె
కెరె తా జోచి అదికారుమ్ చి తెడి తుమ్ క దెకిత బుదిద్
సికడత్సక తుమ్ మరియాద దెకితె తా. 13 జోవయించి
కామ్ చి రిసొ జోవయింక ఒగగ్ర్ పేమ గవురుమ్ దెకితె తా.
పడొత్ , ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ తుమ్ కటుట్ తెన్ తా. 14 పడొత్
అనెన్ కిచొచ్ బుదిద్ సంగితసుమ్ మెలె, బావుడుల్ , బదుద్ కుమ్
జలసక బుదిద్ సికడ, దయిరిమ్ నెంజిలసక దయిరిమ్ కెర,
ఆతమ్క తొకిక్ సెకి తిలసక తోడు తా, చి జోవయింతె కకక్
జోవయించ తపుప్ల్ క కోపుమ్ నే దెకయ్ తె, జేఁవ్ సికితిసి,
డిటుట్ మ్ జతిసి పాడ్ నే కెరి రితి ఓరుస్ప జా. 15కో తుమ్ క
అలల్ర్ కెరెల్,జోవయింక తుమిఅలల్ర్ కెరనాయ్. తుమ్దసిస్
తపుప్ నే జతి రితి జాగర దెకన. కెదొద్డి కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
కామ్ క జెతికయ్ రితి తోడు కెరె తంక ఆస జా. ఎకిక్ పబుక
నంపజలసకయ్మెననాయ్, కకక్య్ కి.

16 కిచొచ్ జరుగ్ జలెకి, సరద్ తెన్ తా. 17బదుద్ కుమ్ నే జెతె
పారద్న కెరె తా. 18 కిచొచ్ జరుగ్ జలెకి ‘ఈంజ జరుగ్ జంక
తుయి సెలవ్ దిలది’ మెన, దేముడుక సరద్ తెనిన్ ఒపప్న,
సరద్ తెన్తా. ‡కీసుత్ జలొయేసుచితెడిఅసుస్స్ చిరిసొకిచొచ్
జలెకి తుమ్ దసిస్ బుదిద్ తంక దేముడుచి ఇసుట్ మ్.

19దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జరుగ్ కెరిసి పిటట్వుకపోన.
20మానుస్చి అతిత్ పబుచ కబురుల్ సంగితిస్ క నిసాక్రుమ్
కెర నాయ్. 21 గని, ‘పబుచి కబుర్ ఈంజ’ మెన కో జవుస్
కిచొచ్ జవుస్ కోడు సంగిలె, ‘పబు సికడిల్స్ తెన్ బెదితయ్
గే నాయ్ గె’ మెన అజజ్ కెరంతి రిసొజా కోడు తుమ్ పరిచచ్

కెర. పబు సికడిల్స్ తెన్ బెదితయ్మెలె, దెరన. 22 గని బెదె
నాయ్జలె, ‘గరిచ్’మెన దూరి కెర; కిచొచ్ గరిచ్ కామ్ జలెకి.

23 తుమ్ జోచయ్ జాపూరి సుదిద్ జతి రితి, మానుస్ల్ క
సేంతుమ్ ఆన్ తొ దేముడు సొంత తుమ్ క మారుస్ప కెరె
తవుసు,చిపబుజలొఅమ్ చొయేసుకీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తె
అనెన్ ఉత జెతికయ్ ఎద తుమ్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్ చి ఆతమ్
జీవు ఆఁగ్ పూరి పొరపాట్ నెంతె తవుసు. 24 తుమ్ క
బుకారొల్ కెరొల్ అమ్ చొ దేముడు నముకుమ్ జలొసొ. ఈంజ
ఎతిక్ జొయియ్ జరుగ్ కెరెదె.

25 బావుడుల్ , అమ్ చి రిసొ తుమ్ పారద్న కెరె తా.
26 పబుచి పేమచి రిసొచి అమ్ చి ముదుద్ ఒతత్ నంపజల
బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ క దెకయ్ లి రితి తుమ్ జోవయింక సుదిద్
తిలి ముదుద్ తెన్ జొకర.

27 ఒతత్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి ఈంజ
ఉతుమ్ తుమ్ సదు కెర మెన పబుచి నావ్ తెన్ తుమ్ క
ఆఁవ్ సంగితసి.

28 పబు జలొ అమ్ చొ యేసుచి దయ తుమ్ చి తెన్
తవుస్!

‡ 5:18 5:18 నెంజిలె, కిచొచ్ జలెకి తుమ్ దసిస్ బుదిద్ తంక మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్, కీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క జో దెకయ్ లి రితి.
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దెసస్లొనీయుల్ క రెగిడిల్ దొనిన్చి
ఉతుమ్

బారిక్ జలొ పవులు దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చక రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుక చి పబు జలొ

యేసుకీసుత్ క నంపజాజోచితెడితిల దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చక *సిలావ్నస్ చి తిమోతి, పవులు రెగిడిల్
ఉతుమ్.

2 దేముడు అబొబ్స్ చి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ
సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

3తుమ్ చి నముకుమ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జా గెతయ్, చి తుమ్
ఎతిక్జిన్ఎకిక్లొకఎకిక్లొరోజుకఅనెన్ఒగగ్ర్ పేమకెరసుచి
రిసొ,దేముడుకఅమ్ చిసరద్ నేసంగిలెనెంజె. తుమ్ చిరిసొ
రోజుకఅమ్ చిసరద్ జోవయింక సంగితసుమ్. 4అనెన్ పబుక
విరోదుమ్ జలస, తుమ్ క ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరె తిలె కి, తుమ్
కిచొచ్ కిచొచ్ ఒగగ్ర్ బాదల్ సేడెత్ తిలె కి, తుమ్ నిదానుమ్
తా ఓరుస్ప జతసు, చి తుమ్ చి నముకుమ్ పిటెట్ నాయ్.
జాకయ్ దేముడుచ కేన్ సంగుమ్ లుతె గెలె జవుస్, కబుర్
తెదయ్ లె జవుస్, తుమ్ చి రిసొయిదయిరిమ్తెన్ అమ్ చి
సరద్ అనెన్ నంపజలసక అమ్ సంగితసుమ్.

5జోచిరాజిమ్ తెతుమ్బెదిల్ రిసొతుమ్ †అలల్ర్ సేడుక
మెన దేముడు తుమ్ క విలువ మెలి రితి దెక అసెస్. ‘దసిస్
తీరుప్ కెర అసెస్’ మెన, అనెన్ జా తీరుప్క ‘సతిత్మ్ చి’ మెన
కిచొచ్తె రుజుజ్ జతయ్మెలె,తుమ్ఈంజేఁవ్బాదల్ఓరుస్ప
జా నిదానుమ్ తిలిస్ తెయి రుజుజ్ జతయ్; ‡జోచి రాజిమ్ తె
తుమ్ బెదిల్ రిసొ తుమ్ జేఁవ్ అలల్ర్ సేడత్సు.

6 దేముడు సతిత్మ్ తీరుప్ కెరొసొ జలిస్ చి రుజుజ్ కిచొచ్తె
డీసత్య్ మెలె, తుమ్ క అలల్ర్ కెరసక జో సిచచ్ కెరెదె. 7 చి
జోచికామ్ కబాదల్సేడఅమ్ఎతిక్జిన్ కజోసుకుక్మ్దెతి
పొదికతూమ్కిదసబాదల్సేడల్సక కిజాసుకుక్మ్దెయెదె.
కెఁయఁక మెలె, పబు జలొ యేసు §జోచి అదికారుమ్
దెకయ్ త పరలోకుమ్ చ దూతల్ తెన్, సుటుట్ నంత ఆగి
లగితి రితిజాజోఉతజాజోవయించి గవురుమ్ రుజుజ్ జతి

పొదిక ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జయెదె. 8చి దేముడుక నేనల్సక,
పబు జలొ అమ్ చొయేసుచి సుబుమ్ కబుర్ రితి నే కెరల్సక
సిచచ్ కెరెదె. 9జోవయించి సిచచ్ కిచొచ్ మెలె, *నాసెనుమ్ తె
గెచచ్ నాసెనుమ్ తెయి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచుచ్ల, చి
పబుతెజేఁవ్ గెచుచ్క నెతిరి,జోవయించిఒగగ్ర్ సెకిచి రిసొచి
జోచి ఒగగ్ర్ ఉజిడ్ చి రిసొ జేఁవ్ జోవయింక దెకుక నెతిరి.
10జా కెఁయఁక జరుగ్ జయెదెమెలె,జోఅనెన్ ఉత జెతికయ్
దీసిక. జో జెతిసి కిచొచ్చి రిసొ మెలె, జోక నంపజా జోచి
సుదిద్ జా జోచయ్ జలస జో తెన్ బెద గవురుమ్ జతిస్ తె
గవురుమ్ జతి రిసొ, చి జేఁవ్ జోక దెక ఆచారిమ్ చి సరద్
జతి రిసొ. జోచి రిసొ అమ్ తుమ్ క సంగిలి సాచి తుమ్
నంపజలదు, చి తూమ్ కి ఒతత్ బెదితె.
దెసస్లొనీకచ పవులీంసి పారద్న కెరిల్సి

11 జెంక తుమ్ చి రిసొ రోజుక పారద్న కెరసుమ్. కిచొచ్
మెన మెలె, తుమ్ జోచయ్ జా, జోచి పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె తుమ్ బెదుక మెన దేముడు తుమ్ క బుకార
అసెస్, చి జో తుమ్ క బుకారిల్ కెరిల్స్ క తుమ్ విలువ జతి
రితి కెరుస్. తుమ్ ఉచరిల్ కేన్ చెంగిల్ కామ్ కి, తుమ్ చి
నముకుమ్ చి రిసొచి ఎతిక్ కామ్ కి జోవయించి ఆతమ్సెకిక
జెయియ్మి కెరుస్. 12తుమ్ ఇండితిస్ తె అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుచి నావ్ గవురుమ్ జయెదె, జోవయించి తెడి తూమ్
కి గవురుమ్ జసెత్. దేముడుచి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి
దయయ్ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జతి రిసొపారద్న కెరసుమ్.

2
1బావుడుల్ , అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ అనెన్ ఉత

జెతిస్ చి రిసొ, జోక నంపజలస ఎతిక్జిన్ జోతె గెచచ్ జో
తెన్ ఎకిక్తె బెదితిస్ చి రిసొ, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన
అపెప్ బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, 2 జా దీసి నే జెతె
అగెగ్, అబదుద్ మ్ క, “దీసి పాఁవ అయ్ లి గె. సివన్ దెకిలయ్,
పబుచి కోడు, ఈంజ” మెన కో జవుస్ కిచొచ్ జవుస్ ఆతమ్చి
సెకిక సంగిలె, నెంజిలె “దీసి పాఁవ అయ్ లి గె” మెన కేన్
జవుస్ మానుస్ సొంత సెకిక ఉచర సంగిలె, నెంజిలె “దీసి
పాఁవ అయ్ లి మెన అమ్ చి తెన్ ఉతుమ్ తె అయ్ లి”
మెన కో జవుస్ సంగిలె, తుమ్ చి మెనుస్ తుమ్ బమమ్ జా
నాయ్, నంప కెర నాయ్. 3కోయి దస కొడొ సంగిలె, తుమ్
మోసిమ్సేడనాయ్. కిచొచ్కమెలె, పబు అనెన్ జెతికయ్జా
దీసి నే జతె అగెగ్, తొలితొ, ఒండి లోకుమ్ చ ఎతివాట్ జిన్
మానుస్ల్ దేముడుక విరోదుమ్ జతి వెలిల్ బాద జరుగ్ జంక

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘సీలయు’ బారికుల్ 15:22, 16:19, 17:4, పడొత్ కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 1:19, చి పేతురు రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 5:12
దెక. † 1:5 1:5 బారికుల్ 5:41క దెకిలె, జోవయించి నావ్ జోవయించి కామ్ చి రిసొ, అమ్ అలల్ర్ బాదల్ సేడుక జో సెలవ్ దిలె కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్
మెలె,జోవయింతెన్ బెదుక జో అమ్ క విలువ మెలి రితి దెకిలిసి. ‡ 1:5 1:5 నెంజిలె, ‘అనెన్ తుమ్ పరలోకుమ్ తె గెతెచి రిసొమదెనెఈంజేఁవ్ బాదల్వాట్
తుమ్ క ఆతమ్క డిటుట్ మ్ పూరి కెర తెయార్ కెరయ్.’ యాకోబు 1:2-4 దెక. § 1:7 1:7 నెంజిలె ‘జోవయించ ఒగగ్ర్ సెకిచ పరలోకుమ్ చ దూతల్ తెన్ ఉత
జా….’ * 1:9 1:9 నెంజిలె, ‘మొరున్తె’. మెలె,ఆతమ్మొరున్తె,ఆకర్ చిమొరున్తె. డీసయ్ లిసి 2:11, 20:6, 20:14, 21:8. * 2:3 2:3 డీసయ్ లిస్ చి
పుసత్కుమ్ తె దసొమానుస్చి రిసొచ కొడొతె ‘జంతు’ మెనటాలి తెన్ సంగితయ్. డీసయ్ లిసి 12:9, చి 13 అదయ్యిమ్ తెంతొ 17 అదయ్యిమ్ ఎద, చి 19, 20
అదయ్యల్ దెక.
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అసెస్. దేముడు సంగిలిన్ ఎతిక్క విరోదుమ్ జలొ *పూరి
వెలిల్ మూరుక్మ్ బుదిద్ జలొసొఈంజ లోకుమ్ తెబార్ జంక
అసెస్,జోపూరినాసెనుమ్జా గెతొసొ.

4జో వెలొల్ మూరుక్డు కీసి జయెదె మెలె, కేన్ దేముడు
మెలొసొక కి కేన్జొకరి వసుత్ వక కి జో విరోదుమ్ కెర, “ఆఁవ్
వెలొల్ ” మెనన, దేముడుచి గుడితెచి ముకిక్మ్ జలి టాన్ తె
వెస కెర, “ఆఁవ్ దేముడు” మెనన సంగెదె. 5తుమ్ చి తెన్
ఆఁవ్ తిలి పొది కి తుమ్ క ఈంజ ఎతిక్ సంగిలయ్. ఏద
కెరుస్ నాయ్ గె?

6జలె, దేముడు సెలవ్దిలికాలుమ్ కయ్జోమూరుక్డు
బార్ జంక జయెదె. గని అపెప్ నే బార్ జంక కిచొచ్ అడుడ్
తయెదె గే తుమ్ జానుస్. 7 మదెనె జో మూరుక్డుచి
బుదిద్ ఈంజ లోకుమ్ తె జేఁవ్ చి పాపుమ్ లుంక, చోరు
తిరీమ్ తిరీమ్ కెరయ్, గని జోక అడుడ్ కెరొసొ అడుడ్ కెరుక
ములిలెకయ్, జా బాద ఎదారుద్ మ్ జా పూరి అలల్ర్ కెరెదె.
8 తెదొడ్ కయ్ జో మూరుక్డు బార్ జా జోవయించి కామ్
ఎదారుద్ మ్ కెరెదె. గని పబు జలొ యేసు అనెన్ ఉత జా
డీసిత్స్ కయ్జొయియ్ జోమూరుక్డుచి సెకి గెచచ్వయ్ గెలెదె.
చి రితిజోచిచోండి తెంతొ జెతికయ్ †వాదుకయ్జోవయింక
మారయ్ గెలెదె.

9జో మూరుక్డు జలొసొ కేనె తెంతొ జా తయెదె మెలె,
సయ్ తాన్ చి సెకి తెంతొ బార్ జా తయెదె. అయ్ లె, జో
సయ్ తాన్ చి ఒగగ్ర్ సెకి తెన్ అబదుద్ మ్ చ ‡మాయల్ జత
వెలొల్ వెలొల్ కమొ గటిట్ఙ కెర కెర, 10 నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క
తిలసక మోసిమ్ కెరెదె. కిచొచ్క మెలె, సతిత్మ్ తిలిసి జేఁవ్
పేమ కెరుక నెసిలచి రిసొ రచచ్న జతి నాయ్. 11 సతిత్మ్
జేఁవ్ నెసిలి రిసొ, ‘అబదుద్ మ్, జలె, నంప కెరు’ మెన,
‘జేఁవ్ ఆతమ్ గుడిడ్ జతి రితిజామోసిమ్ తె దెరున్ సేడుత్ ’మెన
దేముడు సొరప్ కెర తయెదె. 12 దసిస్, కో సతిత్మ్ నంప కెరి
నాయ్, గని పాపుమ్ క ఆస జవుల గే, సిచచ్తె గెచుచ్ల.

పబుక నంపజలస రచచ్నతె గెతిస్ చి
13 పబు పేమ కెర ఓ బావుడుల్ , తుమ్ చి రిసొ

దేముడుక అమ్ చి సరద్ నే సంగిలె నెంజె. రోజుక తుమ్ చి
రిసొ జోవయింక అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్. కిచొచ్క
మెలె, §తుమ్ *రచిచ్ంచుప జంక మెన మొదొల్ తెంతొ
జో నిసానల్న్. కీసి రచిచ్ంచుప జంక మెలె, తుమ్
జోవయించయ్ జతి రితి జోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
తుమ్ క సుదిద్ కెరి వాటు, చి సతిత్మ్ తుమ్ నంప కెరి వాటు.
14 పబు జలొ అమ్ చొ యేసుచి గవురుమ్ తె తుమ్ బెదితి

రిసొ, తుమ్ ఇసి సుదిద్ జంక సతిత్మ్ నంప కెరుక మెన
దేముడుతుమ్ కబుకారల్న్. కేన్వాటుబుకారల్న్మెలె,అమ్
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి వాటు. 15జాకయ్, బావుడుల్ ,
తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ, చి అమ్ చి అతిత్ దిలిసి ఎతిక్, మెలె,
అమ్ ఒతత్ తిలి పొది సికడిల్సి కి ఇనెన్ తెంతొ ఉతుమ్ రెగడ్
సికడిల్సి కి, తుమ్ డిటుట్ మ్ దెరన, జయి రితి ఇండ.
దెసస్లొనీకచ రిసొ పవులీంసిపారద్న

16 పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ , అనెన్ అమ్ క అబొబ్
జలొ దేముడు జోవయించి దయక అమ్ క పేమ తా,
కెఁయఁక తెఁయఁక తిలి దయిరిమ్ దెతి పరలోకుమ్ తె గెచచ్
జితి దయిరిమ్ కి అమ్ ఎతిక్జిన్ క దా అసిత్. 17 జలె,
‘తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ క జోవయించి ఆతమ్కచి దయిరిమ్ కెరె
తా తుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక సతిత్మ్ ఇండితి రితి సతిత్మ్
లటట్బిత్ రితి తుమ్ క డిటుట్ మ్ నిదానుమ్ కెరె తతుత్ ’ మెన
అమ్పారద్న కెరసుమ్.

3
అమ్ చి రిసొ కిపారద్న కెర

1 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె, బావుడుల్ . పబుచి సుబుమ్
కబుర్ తుమ్ తె సూనయ్ తికయ్జా కీసి తుమ్ తె పలితుమ్
దెరిల్ గే, అమ్ ఇనెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిసి కి అడుడ్
నెంతె జీన పలితుమ్ దెరె తవుస్మెన అమ్ చి రిసొ తూమ్
పారద్న కెర. 2 బుదిద్ నెంజిల కుసిస్దుమ్ చ మానుస్ల్ కెర
అలల్ర్ తెంతొ అమ్ రచిచ్ంచుప జతి రితి తుమ్పారద్న కెర.
సగుమ్ జిన్ పబుక నంప కెరి నాయ్, గెద.

3 పబు, నముకుమ్ జలొసొ, చి తుమ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్
తతి రితి జో సెకి దెయెదె, చి సయ్ తాన్ కెరయ్ త అలల్ర్
తుమ్ క నే లయితి రితి జొయియ్ అడుడ్ దెయెదె. 4 తుమ్ చి
రిసొ ‘అమ్ సంగిల్ రితి నిదానుమ్ కెరతి, నిదానుమ్
కెరె తవుల’ మెన పబుచి తెడి దయిరిమ్ తెన్ అసుస్మ్.
5జోవయించి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ కెరి రితి, దేముడుచి పేమ
కీసుత్ పుతుత్ స్ చి నిదానుమ్, తుమ్ చి పెటిట్ పబు దెవుసు.
కామ్ కెర కెర జితిస్ చి రిసొ

6బావుడుల్ , పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్
తుమ్ క కిచొచ్ ఆడ దెతసుమ్ మెలె, పబుక నంపజలొ
కేన్ బావొ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె బదుద్ కుమ్ జా జితయ్ గే,
‘నిదానుమ్ తెన్ కామ్ కెర కెర జియ’ మెన అమ్ సంగిలిసి
పిటట్వన్ తయ్. దసొచొక తుమ్ దూరి తా. 7ఆమ్ కెరి రితి
తుమ్దెకసికిలెచెంగిలిమెనతుమ్సొంతజానుస్. తుమ్ చి

† 2:8 2:8 నెంజిలె ‘కోడుక’. డీసయ్ లిస్ 19:21తె సయ్ తాన్ చి సేవ కెరె తిలసచ సయ్ నుయ్ముల్ క పబు జోవయించి చోండితెచి కడుగ్ మ్ క మారెదె. జా కండా
జోవయించి కోడుకయ్టాలి జతయ్. ఇనెన్ కోడుచి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. ‡ 2:9 2:9 డీసయ్ లిసి 12:9, చి 13 అదయ్యిమ్దెక. 13:13తెమాయచ

వెలొల్ వెలొల్ కమొచి కోడు అసెస్. § 2:13 2:13 నెంజిలె, పబుక నంపజతసమొతుత్ మ్ తె తూమ్ నొవొ జతి రితి తొలితొ నంపజంక మెనయ్జో నిసానల్ మెన

ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె అసెస్. * 2:13 2:13మెలె,పాపుమ్ తె తెంతొ, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ, చి సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొ
రచిచ్ంచుప జంక.
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తెన్ అమ్తిలిపొది బదుద్ కుమ్ జమునాయ్. 8చి డబుబ్ల్
నే దెతె కచి అనిన్మ్ కమొ నాయ్, గని కకక్ బోద నే కెరి
రిసొ, సెమ సేడ సేడ రాతిమెదెద్నె *సొంత కామ్ కెర కెరయ్
జితె తిలమ్. 9 జితిసి గట తుమ్ తె ఆరి నఙుక జతి, చి
అమ్ చికామ్ చిరిసొ, గని ‘అమ్ కదెకజేఁవ్ కిబుదిద్ సికుక్త్’
మెన, దసిస్ సొంత కామ్ కెర కెరయ్ జిలమ్. 10 కిచొచ్క
మెలె, “కో కామ్ కెరె నాయ్ గే, కవుస్ కి నాయ్” మెన ఆడ
దిలమ్. 11 తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసుమ్ మెలె, తుమ్ తె
సగుమ్ జిన్ బదుద్ కుమ్ జా కామ్ నే కెరె, ఆరి బుల బుల
వేర మానుస్ల్ చి కామ్ పిటట్య్ తతి మెన సూన అసుస్మ్.
12దసమానుస్ల్ చి రిసొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్
కిచొచ్ ఆడ దెతసుమ్, కిచొచ్ బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్
మెలె, “బమమ్ నెంతెపూచితెన్తుమ్సొంతకామ్కెరనయి
జియ” మెంతసుమ్. 13బావుడుల్ , చెంగిల్ కామ్ క జెతిసి
ఎతిక్ కెరుక తుమ్ బదుద్ కుమ్జానాయ్.

14ఈంజ ఉతుమ్ తె అమ్ సంగిల్ రితి కో కెరె నాయ్ గే,
‘జోవయింకబుదిద్ జెతికయ్రితిగడియలాజ్జవుస్’మెన,
జో కొనొస్ గే తుమ్ దెక చి జోవయింక జా మదెనె తుమ్ తె
బెదవన నాయ్. 15జోవయింక విరోదుమ్ దెక నాయ్, గని
జోవయింక ‘కీసుత్ చి తెడి బావొ జయెదె’ మెన, జోవయింక
బుదిద్ జెతె ఎదక జోవయించిపూచి జో కెరి రితి జోవయింక
సికడ.
ఆకర్ చిపారద్న

16సేంతుమ్ దెతొపబుసొంత తుమ్ చి పెటిట్ జోవయించి
సేంతుమ్పూరి దెతె తవుస్. తుమ్ ఎతిక్జిన్ క పబు తోడు
తవుస్.

17 ఆఁవ్ పవులు సొంత ఆతు తెన్ ఈంజ ఆకర్ కోడు
రెగిడత్సి. అంచి ఎతిక్ ఉతుమ్ క ‘అంచి’ మెన ఆఁవ్ ఇసి
రెగిడిత్సి గురు జవుస్. అంచి రెగుడ్ క ఇసి తయెదె.

18 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ తుమ్ క
ఎతిక్జిన్ తెన్ తవుస్!

* 3:8 3:8 పవులు టంబుగుడడ్ల్ తున తెయార్ కెరెదె.
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తిమోతిక రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తిమోతిక రెగిడిల్

మొదొల్ చి ఉతుమ్
మొదొల్ కోడు

1-2యేసుకీసుత్ చి రిసొ అంచితె సిక నంపజా నిదానుమ్
జా అంచొ పుతుత్ జలొ రితొ పేమ తిలొ తిమోతిక జో *కీసుత్
జలొయేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ జోచొ
బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

†సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ ఆఁవ్ బులుక మెన
అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ ‡దేముడు, పరలోకుమ్ తె
అమ్బెదితిదయిరిమ్దిలొకీసుత్ జలొయేసు ఆడదాఅసిత్.
§అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి అమ్ చొ పబు జలొ కీసుత్ చి

దయ కనాక్రుమ్ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
సగుమ్ జిన్ వేర కోడు సికడిత్స్ చి రిసొ

3 ఆఁవ్ మాసిదోనియ పదేసిమి గెతె తిలి పొది తుక
ఆఁవ్ బలవంతుమ్ కెరిల్సి కిచొచ్గె జానిస్. జా కోడు
తుయి నిదానుమ్ కెరు. కిచొచ్ మెలె, “ఒతత్చ అమ్ చ
నంపజలసతెచజేఁవ్సగుమ్ జిన్వేరకోడు నేసికయ్ తిరితి
తుయి ఎపెసు పటున్మ్ తె తా జోవయింక ఆడ దా కెరు”
మెలయ్. ఆఁవ్అనెన్దసిస్సంగితసి. 4మానుస్ల్ కవిఉచరల్
రితయ్ మతెత్లివొ, ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ చ, పూరుగ్ ల్ చ
సెకుమ్ లుతె జెరిమ్లసచి రిసొచ మతెత్లివొచ, కొడొచి ఉపిప్రి
కొడొచ తగులు ఉచరె తతత్తి. జా కామ్ క నెంజె. దసచచి
రిసొఉచరెతిలె,ఆరిసతిత్మ్నెంజిలిస్ కిఒతత్ బెదతయెదె,
చి ఆరి లటట్బెత్ తవుల, చి ముకిక్మ్ క దేముడు దిలి కామ్ క
అడుడ్ కెరెదె. జోవయించి కామ్ జరుగ్ కెరిస్ క కిచొచ్ ముకిక్మ్
మెలె,యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమీ.

5 ఈంజ ఆడ అమ్ కిచొచ్క దెతసుమ్ మెలె, జేఁవ్
మానుస్ల్ కెరి రితి తగుల్ కెరయ్ తి రితి నాయ్, గని
తుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి పేమయ్ చి రిసొ. ఈంజ అమ్ చి
పేమ కిచొచ్ మాయచి నెంజె. అంచి పెటిట్చి సతిత్మ్ కయ్,
‘సతిత్మ్ కెరసుమ్’ మెన జాన్ తి దయిరిమ్ జయి, చి కిచొచ్
మాయనెంజిలిఅమ్ చినముకుమ్ కయ్ చిపేమయ్ఈంజ.
6 సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్, వేర బుదుద్ ల్ తె బెదిత కామ్ క
నెంజిల కొడొ లటట్బిత్స్ తె అలవాట్జా దసితె గెచచ్మారుస్ప
జా అసిత్. 7 ‘దేముడుచ ఆగన్ల్ సికడత్స ఆమ్’ మెనంతతి,

గని జేఁవ్ సొంత సంగితిస్ చి అరుద్ మ్ నేన్ తి, చి ‘ఈంజేఁవ్
జేఁవ్ కొడొచ ఆగన్ల్ చ అరద్ల్ ఇసి దసిస్’ మెన జేఁవ్ సంగిలే
కి, జేఁవ్ అరద్ల్ జేఁవ్ కి నేన్ తి.

8 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి అరుద్ మ్ సరిగా
నాయిమ్ తెన్ సికడెత్ తిలె చెంగిలి మెన అమ్ జానుమ్.
9 గని తుమ్ముకిక్మ్ క కిచొచ్ ఉచర మెలె, సతిత్మ్ ఇండిత
మానుస్ల్ చి రిసొ నాయ్, గని దేముడు పూరుగ్ మ్ తెంతొ
ఆగన్ల్ దా అసెస్ మెలె, ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ నెంజిల చి
సొంత ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండితసచి రిసొ, దేముడుక
విరోదుమ్ జలి రితి ఇండితస చి పాపుమ్ సుదల్ చి రిసొ,
దేముడుచి సుదిద్ బుదిద్ నెంజిలస చి జోవయింక ఆఁసత్సచి
రిసొ ఆగన్ల్ దా అసెస్. అనెన్ కచి రిసొ మెలె, అబబ్దింసిక
జవుస్, అయయ్అబొబ్ అతయ్ కెరసచి రిసొ, కేన్ మానుస్క
జవుస్ అతయ్ కెరసచి రిసొ, 10 లంజెబుదిద్ ఇండితసచి
రిసొ,మునుస్బోదల్ తెన్మునుస్బోదలీ లంజెకమొ కెరసచి
రిసొ, మానుస్ల్ క దెర లాబుమ్ కెరంతసచి రిసొ కి,
అబదుద్ మ్ బుదిద్ ఇండితస చి అబదుద్ మ్ సాచి సంగితసచి
రిసొ కి, మెనయ్ దేముడు ఆగన్ల్ దా అసెస్. అనెన్,
జో దేముడు సికడిత్స్ తె కిచొచ్ బుదిద్ జలెకి బెదె నాయ్ గే,
జా ఎతిక్చి రిసొ జో ఆగన్ల్ దా అసెస్. 11 దేముడు
సికడిత్సి కేనెముకిక్మ్ క డీసత్య్మెలె,అంక ‘సూనవు’మెన
పరలోకుమ్ చి సంతోసుమ్ తిలొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడి పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
తెయి డీసత్య్.
దేముడు పవులుక దయ కెరల్న్

12ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ కామ్ తె అంక బుకారొల్ అమ్ చొ
పబు జలొ యేసుకీసుత్ క అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. అంక
‘నిదానుమ్ కెరెదె’ మెన అంక నంప కెరిల్ రితి, ఆఁవ్
జోవయించి సేవ కెరుక ఆఁవ్ విలువ తిలి రితి జో దెక,
అంక నిసాన ఈంజ సేవక దొరుక్ జలి సెకి ఎతిక్ జో దా
అసెస్. 13 అగెగ్, జలె, జోవయింక ‘దేముడు నెంజె’ మెన
ఆఁవ్ దూసుప కెరె తిలయ్, జోవయింక విరోదుమ్ జా
జోవయించ మానుస్ల్ క అలల్ర్ కెరె తిలయ్, జోవయింక
నిసాక్రుమ్ దెకితె తిలయ్. గని ఆఁవ్ నేన కెర అనామ్నుమ్
జా దసిస్ కెరల్య్, చి జోవయించి దయక జో అంక
చెమించుప కెరల్న్, 14 అనెన్, అమ్ చొ దేముడు పబుచి
ఎదివాట్ దయక యేసుకీసుత్ క నంపజతసకయ్ దొరుక్ జతి
నముకుమ్ పేమయ్ అంచి పెటిట్ జెరమ్య్ లన్. 15 కేన్
కోడుచి సతిత్మ్ కచితుమ్జోదసిస్ కెరిల్సి దెకయ్ తయ్మెలె,

* 1:1-2 1:1-2 ‘కీసుత్ ’మెలె, ‘దొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొకతెదయిందెచిఅంచయ్జలమానుస్ల్ కజోఏలుప కెరెదె’మెనఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు
పూరుగ్ మ్ తెంతొసంగ తిలొ. జలె,యూదుల్ తెన్ ‘కీసుత్ ’మెలె,జోరచిచ్ంచుప కెరొసొచిఅరుద్ మ్ తయెదె. † 1:1-2 1:1-2 ‘సుబుమ్ కబుర్’మెలె,యేసుకీసుత్
ఈంజ లోకుమ్ తె జా అమ్ చి పాపుమ్ వయఅమ్ క సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ విడద్ల్ కెర పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదయ్ లిస్ చి రిసొచి కబుర్. ‡ 1:1-2
1:1-2 నెంజిలె, ‘దేముడు, పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితివాటు జలొ కీసుత్ యేసు;యోహాను 14:4, 6; ఆడదా అసిత్. పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితివాటు కీసుత్ చి రిసొ
జోచి ఉపిప్రి అమ్ చి దయిరిమ్అసెస్,జొయియ్ అమ్ క దొరుక్ జలి దయిరిమ్.’ § 1:1-2 1:1-2 నెంజిలె ‘అమ్ క అబొబ్ జలొ….’
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‘పాపుమ్ సుదల్ కయ్ రచిచ్ంచుప కెరి రిసొయియేసుకీసుత్
ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జలన్’ మెలిసి. ఆఁవ్ కి పూరి
పాపుమ్ చొ, ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చొ.
16గనిజో దేముడు కిచొచ్చి రిసొఅంచిఉపిప్రి జోవయించి
దయ తిలన్ మెలె, ఆఁవ్ పూరి పాపుమ్ చొ కెరల్ అలల్ర్ జో
ఓరుస్ప జా చెమించుప కెరిస్ తెన్ జోవయించి పేమపూరి
రుజుజ్ జంకయ్. దసిస్, జో నిసానల్సతె కో అంక దెకిలె, ఆమ్
కి రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దేమెన దయిరిమ్
జా నంపజవుల. 17 ఎతిక్ ఉగలు ఏలుప కెరొ రానొ జలొ
నేమొరొ, నే డీసొత్ ఎకిక్ దేముడుక ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ క
పరలోకుమ్ చి గవురుమ్, మరియాద కలుగు జవుస్!
ఆమేన్.
తిమోతిక పవులు దిలిసి ఆడ

18 తిమోతి, అంచొ పుతుత్ స్, కిచొచ్ ఆడ తుక దెతసి
మెలె, కిచొచ్ కామ్ తుచి అతిత్ సొరప్ కెర దెతసి మెలె, తుక
‘అంచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొ బులుత్ ’ మెన జా దీసి
జోవయించ కబురుల్ సంగితసచి అతిత్ దేముడు సంగిలిసి
తుయి జరుగ్ కెరు. పాపుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి ఆతమ్యుదుద్ మ్ తె
జా దీస్ చ జో సంగిల కొడొ తుక ఆతమ్అయ్ దల్ జతు;
జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ వేర బుదుద్ ల్ చి ఉపిప్రి జీన్ తి
రితి 19 చి సతిత్మ్ క నిదానుమ్ తా, పాపుమ్ నే ఇండితె,
‘చెంగిల్’ మెన తుయి జానిల్సి పూరి మెనుస్ నిదానుమ్
కెరయ్ దయిరిమ్ తెన్ పబుచి కామ్ కెరు. సగుమ్ జిన్,
జలె, ‘చెంగిల్’ మెన జేఁవ్ జానిల్సి నెస ముల కెర, జేఁవ్
అగెగ్ ఒపప్న తిలి నముకుమ్ జెఁవివ్ పాడ్ కెరన గెల అసిత్.
20జోవయింతె కొనస్ మెలె,హ మె యును చి అలెకస్ందు.
దసిస్ కెర, దేముడుచి మరియాద కడ అసిత్. ‘దసిస్ పాపుమ్
ముల సికుక్తు’ మెనయ్, జేఁవ్ సిచచ్ జతి రితి జోవయింక
కీసుత్ చినావ్తెన్సయ్ తాన్ చిఅతిత్ ఆఁవ్సొరప్ కెరదాఅసిస్.

2
దాక్ వెలొల్ చి రిసొ సంగుమ్ చ పారద్న కెరిస్ చి రిసొచి

కోడు
1తొలితొ తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ పారద్న

కెరిస్ చి రిసొ కిచొచ్ ఏక్ కోడు ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి
మెలె, దాకువెలొల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ, జోవయింక కామ్ క
జెతిసిదొరుక్ జతిరితితుమ్పారద్నల్ కెర. జోవయింకపబు
తోడు తతి రితి పారద్నల్ కెర, చి పబు కెరల్ దయ కమొచి
రిసొ కి జోవయింక తుమ్ చి సరద్ సంగ. 2అనెన్ కిచొచ్ మెలె,
దేసిమ్ క ఏలుప కెర అదికారుల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ అమ్ క
చెంగిల్ దెకుత్ మెనయ్ తుమ్ పారద్న కెర. అమ్ ఎతిక్జిన్
అలల్ర్ నెంతె సేంతుమ్ తెన్ జింక జయెదె, అడుడ్ నెంతె
పబుక బకి కెరుక జయెదె, చిమరియాద తెన్ జిమ్ దె.

ఎతిక్జిన్ నంపజా రచిచ్ంచుప జతు మెన పబుచి
ఉదెద్సుమ్

3దసిస్ పారద్న కెరెల్ చెంగిలి, అనెన్ ‘చెంగిలి’మెనఅమ్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ దేముడు ఒపప్న్ తయ్. 4 కిచొచ్క
మెలె, ‘సతిత్మ్ జాన్ తు! రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొజోవయించి ఉదెద్సుమ్. 5 కిచొచ్
సతిత్మ్జాన్ తు మెన ఇసుట్ మ్ జతయ్మెలె,జోఎకిక్లొయి
దేముడు జలిసి, చి జోవయింక చి మానుస్ల్ క మదెనె
జతొసొ ఎకిక్లొయి తిలిసి, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జలొ యేసుయి. అనెన్య్
కిచొచ్ సతిత్మ్ జేఁవ్ జానుక జోవయించి ఇసుట్ మ్ మెలె, 6జో
కెరిల్ ముకిక్మ్ కామ్. మెలె, ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప జతి వరుమ్ఒండిలోకుమ్ చమానుస్ల్ సంగితి
అవ్ కాసుమ్ తవుస్’ మెనయ్ జోవయించి సొంత జీవ్ దా
మొర గెచచ్, అమ్ క సయ్ తాన్ తెంతొ జో నెతొవ గెలిసి.
ఈంజయ్ కోడుచి సతిత్మ్ సరిగా సమయుమ్ దేముడు
అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లొ.

7 దసిస్, “తుయి అంచొ బారికి జా అంచి అదికారుమ్
తెన్ యూదుల్ నెంజిల ఎతిక్జిన్ క, మానుస్ల్ తె గో, చి
జోవయింక సుబుమ్ కబుర్ సూనవ బోదన కెరు” మెనయ్
పబు అదికారుమ్ దా అంక తెదవ అసెస్. కో జవుస్ వేర
సంగిలె, తుమ్ నంప కెర నాయ్. ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసి.

పబుక కీసి మరియాద దెంక గే
8పారద్నల్ చిరిసొజలె,అంచిఇసుట్ మ్ కిచొచ్మెలె,తుమ్

కేన్ బెద జెతి పొది మునుస్బోదలీ పారద్న కెరు. దేముడుక
పూరి సతిత్మ్ తా, పెటిట్ కిచొచ్ కోపుమ్ నెంతె, కిచొచ్ జటిట్
జతిసి నెంతె. సుదిద్ తిలి అతొత్ ఉకుక్ల పారద్న కెరు. 9దసిస్,
కి, తేర్ బోదలు కకక్య్లాజ్ నే కెరి రితి, బుదిద్ తెన్ బడాయ్
నెంతె, చెంగిల్ బందన తంక. సెండి తెన్ బడాయ్ చి పోని.
బఙార్ గే వెండి గే ముతయ్ల్ గే తియనుక పోని. బడాయ్ చ
పాలల్ కి పోని. మరియాద తెనిన్ తంక. 10 దేముడుక
బకి కెరి కేన్ తేర్ బోదక కి సూటి కెరిస్ కిచొచ్ ముకిక్మ్మెలె,
మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకిత జేఁవ్ చ కమొ.

11 తేర్ బోదల్, జలె, పారద్నక బెద జెతస, తుకెల్
తా వెస కిచొచ్ గవురుమ్ నే ఉచరంతె, సూన సూన
సికితె తతుత్ . 12 పారద్నక బెద జెతస కేన్ తేర్ బోద కి
బోదన కెరుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్, మునుస్బోదల్ చి ఉపిప్రి
అదికారుమ్ జేఁవ్ ఆననుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్, తుకెల్
తంకయ్. 13ఆదాముమెలొమునుస్బోదకదేముడుతొలితొ
జెరమ్య్ లన్. పడొత్ కయ్ తేరిస్ జలి హవవ్క జెరమ్య్ లన్.
14 పడొత్ , సయ్ తాన్ చి అతిత్ తొలితొ మోసిమ్ జలొసొ
ఆదాము నెంజె,హవవ్మెలిజాతేర్ బోద సయ్ తాన్ చి కోడు
సూనపూరిమోసిమ్జాగెచచ్,దేముడుచిసెలవ్ కోడుపిటట్వ
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తొలితొపొరపాట్ జలి. 15ఒతత్ తెంతొ, కసట్ల్ నొపుప్ల్ తెన్
తేర్ బోదల్, బోదల్ పాయిక మెన దేముడు దా అసెస్. గని
జేఁవ్ కసట్ల్ జలెకి, కేన్ తేర్ బోద పబుక నంపజా నిదానుమ్
తా పేమ తెన్ ఇండ, వేర బుదుద్ ల్ నెంతె, పబుచి సుదిద్ తెన్
సతిత్మ్ తెన్ ఇండెదె, జయియ్ రచిచ్ంచుప జయెదె.

3
కీసొమానుస్ సంగుమ్ చొపాసట్ర్ జంక

1 ‘పబుచికోడు’మెనఏక్ కిచొచ్ కచితుమ్తుమ్దెరనుక
మెలె, సంగుమ్ క పాసట్ర్ జంక కో ఉచరయ్, చెంగిల్ కామ్
ఉచరయ్.

2 జలె, పాసట్ర్ జతొసొ కీసొ మానుస్ తంక మెలె,
జోవయింక ‘సతిత్మ్ చొమానుస్’ మెన ఎతిక్జిన్ చినితి రితి
జో తంక. జోవయింక ఎకిక్లి తేరిస్ తంక, *కిచొచ్తె కి
నిదానుమ్ బుదిద్ ఇండితొసొజో తంక, బుదిద్ సుదొ జో జంక,
†జో ఇండితిస్ క వేరమానుస్ల్ చిమరియాద నే కడొత్సొ, వేర
తెంతొ జెత మానుస్ల్ క మరియాద కెరొసొ జా, జోవయింక
అనిన్మ్ గే టాన్ గే దెంక, చి తెలివి తెన్ బోదన కెరొసొ జో
తంక. 3 సూర్ పితోసొ, బేగి కోపుమ్ జతొసొపోని, మెతత్న
మానుస్ కావలె. గగొగ్ ల్ జతొసొ పోని, డబుబ్ల్ ఆస జతొసొ
పోని.

4 జోవయించి సొంత గేరుక జో బుదిద్ తెన్ ఏలుప
కెరుక, చి జో సంగిలి కోడు జేఁవ్ సూన్ తి రితి, జోవయించి
అనెన్ మానుస్ల్ క జేఁవ్ మరియాద దెకిత్ రితి, జోవయించ
బోదల్ క జో సికడుక. 5 కిచొచ్క మెలె, జోవయించి
సొంత గేర్ క బుదిద్ తెన్ ఏలుప కెరుక జో నేనెల్, దేముడుచి
సంగుమ్ చమానుస్ల్ క కీసి దెకెదె!

6 నొవర్ క నంపజలొసొ పాసట్ర్ జంక బెదె నాయ్.
దసిస్ అదికారుమ్ నొవర్ క నంపజలొసొక దిలె, గవురుమ్ క
పులెదె. ‡సయ్ తాన్మొదొల్ క దసిస్ పులిలన్, చి జో సిచచ్
జంక అసెస్. జలె, జో మానుస్ దసిస్ పులిలె, జో కి జా
సిచచ్ సేడుక జయెదె. 7 పాసట్ర్ జతొసొక వేర మానుస్ల్
‘సతిత్మ్ చొమానుస్’ మెన చినితి రితి జో ఇండుక. నెంజిలె,
§జోవయించి మరియాద గెలె, ‘జీనల్య్’ మెన సయ్ తాన్
సరద్ జయెదె.

సంగుమ్ చి వెలెల్లమానుస్ల్ కీస్ తంక
8 సంగుమ్ చి సేవ కెర అనెన్ వెలొల్ జతస కి దసిస్

మరియాద ఆనన్ తి సుదిద్ ఇండితస తంక. కిచొచ్
మాయబుదిద్ నెంజిలస జేఁవ్ తంక. మాయకొడొ లటట్బత్స
పోని. సూర్ నే పితోసొ, డబుబ్ల్ ఆస తిలస పోని.

9 జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్ మాయ నెంతె పబు సికడిల్సి, చి
పబుక నంప కెర ఎతిక్జిన్ క రచచ్న దొరుక్ జతయ్ చి రిసొచి
జో బార్ కెరిల్ గుటుట్ , పూరి నిదానుమ్ జేఁవ్ నంపజా తంక.
10జా సేవక జోవయింక నే నిసానెల్, జా కామ్ నే దెతె అగెగ్,
జేఁవ్ నంపజా నిదానుమ్ తతిసి జేఁవ్ ఇండితిసి సరిగా
పరిచచ్ జా రుజుజ్ డీసుక. జోవయింక ‘నిజుమి నంపజా
సతిత్మ్ ఇండితతి’ మెన రుజుజ్ అయ్ లె, జా సేవతె బెదవుక
జయెదె.

11దసిస్ కి, దసిస్ కామ్ తెబెదితతేర్ బోదలు కిమరియాద
ఆనన్ తి సుదిద్ ఇండితస తంక. సొండెలివొపోని. కిచొచ్తె కి
నిదానుమ్ కెరన బుదిద్ ఇండుతు. కిచొచ్ రగుమ్ కామ్ జేఁవ్
కెరెల్ కి, నముకుమ్ జలమానుస్ల్ జతు.

12 జలె, జా సేవ కెర మునుస్బోదల్ అనెన్ కీస మానుస్ల్
తంకమెలె, ఎకిక్ తెరిన్ తెన్ తంక, పడొత్ జోవయించబోదల్ క
జోవయించి గేర్ క చెంగిల్ ఏలుప కెరసజా తతుత్ . 13 కిచొచ్క
మెలె, కో దసస్ వెలెల్ల మానుస్ల్ రిత జా సంగుమ్ చి సేవ
నముకుమ్ తెన్ నిదానుమ్ కెరుల గే,మానుస్ల్ జోవయింక
గవురుమ్ దెకుల,అనెన్యేసుకీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్
జేఁవ్ లాజ్ నెంతె కెరుక ఒగగ్ర్ దయిరిమ్ జవుల, అనెన్,
జా సుబుమ్ కబుర్ క ‘సతిత్మ్’ మెన మానుస్ల్ దయిరిమ్
జవుల.
పారద్నక బెద జెతిపొది కీసి తంక

14-15తుమ్ చితె బే బేగి గెచుచ్క అంక ఇసుట్ మ్, గని ‘ఏక్
వేల ఆఁవ్ ఆలిస్మ్ జా గెలె, పబుచి కుటుంబుమ్ జల రిత
సంగుమ్ చ కీసి ఇండుక గే, సంగుమ్ తె కీసి నిదానుమ్ తెన్
తంక గే మదెనె సిక తతుత్ ’ మెనయ్ ఈంజేఁవ్ కొడొ ఆఁవ్
రెగిడత్సి. పబుక నంపజలస మొతుత్ మ్ జీవ్ తిలొ ఎకిక్లొ
దేముడుకయ్ కుటుంబుమ్ రితి గేర్ రితి జయెదె. జా
కుటుంబుమ్ క గేర్ క దెకిలె, దేముడుచి బోదనచి సతిత్మ్ క
డిటుట్ మ్ టీఁవడిత్ సత్ంబుమ్ రితి జయెదె.

16 దేముడుచి గుటుట్ కో అగెగ్ నేనెల్ కి, అపెప్ జానయ్ జా
గుటుట్ కెదిద్ ముకిక్మ్ చిమెలె,
“జోఈంజలోకుమ్ తెమానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లన్, చి
జోవయింక ‘అసెస్’మెనమానుస్ల్ క రుజుజ్ అయ్ లి.
జోవయించి ఆతమ్సెకిక ‘నిజుమి దేముడుచొ
పుతుత్ సి జయెదె’మెనయ్ రుజుజ్ అయ్ లి.
పరలోకుమ్ చ దూతల్ కి జోవయింక దెకితె తిల.
ఒండి లోకుమ్ చ దేసిమ్ లుతె జోవయించి రిసొ సూనయ్

జతయ్.
ఈంజ లోకుమ్ తెచ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయింక

నంపజఁయి అసిత్.
ఉకిక్ల్జాపరలోకుమ్ తెవెగ గెచచ్ గవురుమ్జఁయిఅసెస్”

* 3:2 3:2 గీకు బాస చి జా కోడుతె సూరు గట పితిస్ ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి, వేర కమొ ఎతిక్తె ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి, తయెదె. † 3:2
3:2 నెంజిలె ‘పబుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి సుదిద్ తెన్ తతొసొ తంక’. ‡ 3:6 3:6తొలితొ సయ్ తాన్ దూత జా తిలన్. § 3:7 3:7 అనెన్య్ సంగుమ్ చి
మరియాద కి గెచెచ్దె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి మరియాద కి గెలి రితి డీసెదె.
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మెన ఒపప్న అసుస్మ్ గెద. జానిజుమ్.

4
తిమోతిక దెతి బోదన

1 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్ ఏక్ కోడు కచితుమ్
సంగితయ్ మెలె, పడొత్ క సగుమ్ జిన్ కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ పిటట్వన, మోసిమ్ కెర ఆతమ్ల్ క చి బూతల్
సికడత్స్ క సూనుల. 2 కీసి దసిస్ మోసిమ్ జవుల మెలె,
కిచొచ్ చెంగిల్ గే పాపుమ్ గే చినితి సెకి పిటట్వనల్ మానుస్ల్
‘సతిత్మ్’ మెన జోవయింక అబదుద్ మ్ సంగుల. 3 ‘పెండిల్
జంక గారు’ మెనుల, అనెన్, కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొ ‘జా కంక
గారు’మెన దస అబదుద్ మ్ చమానుస్ల్ సికడుల; ‘సరద్ తెన్
కతు’ మెనయ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జెరమ్వ
జోవయింక నంపజా సతిత్మ్ జాన్ తసక జేఁవ్ వసుత్ వల్ దా
తిలె కి.

4నాయ్, గెద, దేముడు జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్ చెంగిలి, చి
“తుయిదిలది”మెనసరద్ తెన్జోవయింకఒపప్నెల్, కిచొచ్య్
కి కంక జయెదె. 5 కిచొచ్క మెలె, “కంక జయెదె” మెన
దేముడు సంగిలి కోడుచి రిసొ గే, పడొత్ కతొసొ జోవయింక
పారద్న కెరిల్ రిసొ కి జా వసుత్ వ సుదిద్ అసెస్.

6 జలె, ఒతత్చ నంపజలసక తుయి ఈంజ ఎతిక్ సికడెల్,
కీసుత్ జతొయేసుక చెంగిలొ సేవ కెరొసొ జసెత్. అనెన్, కీసుత్ చి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి బోదన, సరిగచి బోదన, తుయి
అపెప్క నిదానుమ్ ఇండిలి సతిత్మి తుచి పెటిట్ పలితుమ్
దెరెదె. 7 మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరిల్ దేముడుక విరోదుమ్
జతిసి చి మంతిరివొచ వెరి వెరి కొడొ చి జోవయించ
మతెత్లివొక తుక దూరి కెరు.
పబుచి సేవ ఎకిక్ నిదానుమ్ కెరుక పూచి తెన్ అలవాట్

కెరను. 8 కిచొచ్క మెలె, కామ్ కెర కెర ఆఁగ్ డిటుట్ మ్
కెరంతి అలవాట్ చెంగిలి, గని పబుచి సేవ కెరిస్ తె *ఆతమ్క
నిదానుమ్ కెరనెల్, ఆతమ్కయ్ డిటుట్ మ్ జలె, మానుస్క ఒగగ్ర్
చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె కి కామ్ క జెతయ్,
పరలోకుమ్ తె గెలె కి కామ్ క జయెదె. 9 ‘పబుచి కోడు,
ఈంజ’ మెన కచితుమ్ దెరను. 10 కిచొచ్క మెలె, అమ్
ఆతమ్క పబుకపూరినిదానుమ్జాఆతమ్క డిటుట్ మ్ జతి రిసొ
కిచొచ్క బదుద్ కుమ్ నే జతె సెమల్ కెరనిల్ రితి ఒతత్ అసుస్మ్
మెలె, జీవ్ తిలొ ఎకిక్లొ దేముడుచి ఉపిప్రి అమ్ చి
దయిరిమ్తిఁయఅసుస్మ్. జొయియ్ఎతిక్జిన్ క రచిచ్ంచుప
కెరొసొ, అనెన్ ముకిక్మ్ క జోవయింక నంపజలసకయ్.

11ఈంజ బోదన ఎతిక్చ కొడొ తుయి అదికారుమ్ తెన్
సికడెత్ తా. 12 తుయి ఉబెడొ రితొ దాక్ జలెకి, తుక జేఁవ్
నిసాక్రుమ్ నే దెకితె తుక దెక సికిత్ రితి తుయి పేమ
తా, పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ క డిటుట్ మ్ నిదానుమ్తా,

పబుచి సుదిద్ తా, చెంగిల్ లటట్బెత్ తా, సతిత్మ్ ఇండితె తా.
తుయి దసిస్ జలె, తుక దెక జేఁవ్ కి సికుల.

13ఆఁవ్ జెతెఎదక సంగుమ్ తెదేముడుచి కొడొసదు కెరె
తా, బుదిద్ సికడెత్ తా, చి బోదన కెరె తా. 14పడొత్ , జా సుటుట్ ,
పబుచి సంగుమ్ చ వెలొల్ మానుస్ల్ చి సబతె తిలస తుక
†బోడి చడ పారద్న కెరికయ్, జోవయించ కబురుల్ సంగితొ
ఎకిక్లొచి అతిత్ దేముడు తుచి రిసొ కోడు సంగిలన్. జో
దేముడు తెదొడి దిలి వరుమ్ తుయి పాడ్ కెరు నాయ్;
నిదానుమ్వాడిక కెరె తా.

15 జలె, తుచి పూచి తిలి ఈంజ ఎతిక్ తుయి ఎకిక్
మెనుస్ నిదానుమ్ కెరె తా, చి తుక ‘ఆతమ్క వడడ్ అసెస్,
డిటుట్ మ్ అసెస్, జోవయింక నంప కెరుక జయెదె’ మెన
ఎతిక్జిన్ చినుల. 16 తుయి జాగర దెకను. తుయి కిచొచ్
సికడెత్ గే సరిగాఉచర,సికక్డు. జాబోదనసరిగానిదానుమ్
సికడెత్ తా. కిచొచ్క మెలె, జా సుబుమ్ కబుర్ తెయి తుచి
రచచ్న కి, సూన్ తసచి రచచ్న కి.

5
వేర వేరమానుస్ల్ క కీసి దెకుక గే సంగిలిసి

1 కేన్ జవుస్ మంతొ మానుస్ల్ క కిచొచ్ జవుస్ కెర తిలె
సరి కెర గని,జోవయింక గోల కెరనాయ్. గని అబొబ్ద్ క కీసి
మరియాద తెన్ సంగుక జయెదె, పేమ తెన్ జోమానుస్ల్ క
సంగు. ఉబెడల్ క ‘అనొన్బావొ’ మెలి రితి దెక. 2మంతివొ
తేర్ బోదల్ క ‘అయయ్’మెలి రితి దెక,ఉబెడివొక ‘బేని’మెలి
రితిపూరి సుదిద్ తిలి మెనుస్ తెన్ దెక.

3మాలఙ్జానిజుమ్రండెల్జలతేర్ బోదల్ క గవురుమ్
దెక తోడ్ కెర చెంగిల్ దెకితె తా. 4 గని, కేన్ రండెల్
మానుస్క పుతత్రుల్ జవుస్, దువిసివొ జవుస్, నతుత్ రిస్వొ
జవుస్, నతిత్నిస్వొ జవుస్ అసిత్ జలె, జెఁవివ్ ముకిక్మ్ క
జోవయించి సొంత మానుస్ల్ క దెకితి పూచి కెరనుక
సికుక్తు, అయయ్సిఁసిపాయిలిసెమనెతొయిలి రితి. ‘దసిస్
కెరుక చెంగిలి’మెన దేముడు సంగితయ్. 5గని కో నిజుమ్
రండెలి జా, జాక కోయి మానుస్ తోడు నెంజిలె, దేముడుక
‘జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరుస్’ మెన, జామానుస్ రాతి మెదెద్నె
జోవయింక పారద్న కెరె తయెదె. జో తెన్ తోడ్ నఙితె
తయెదె. 6 గని వేర బుదుద్ ల్ చి జలె, జేఁవ్ చి ఆసల్ కయ్
సుకుమ్ తెన్ జిలె కి, దసిస్ జలె జితెపొది ఆతమ్కమొరిల్ రితి
జా తయెదె. 7జలె, రండెల్మానుస్ల్ చిమరియాద నే గెతి
రితిజేఁవ్జితిరిసొ, ఇసిఆడదేసు. 8కోజలెకుజోవయించ
సొంతమానుస్ల్ క, అనెన్ ముకిక్మ్ క సొంత కుటుంబుమ్ క
చెంగిల్ దెకె నాయ్ గే, పోసె నాయ్ గే, జో మానుస్ పబుక
నే నంపజలి రితి జా, నంపనెంజిలొసొచి కంట పాపుమ్ చొ
జయెదె.

* 4:8 4:8 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 9:24-27 దెక. † 4:14 4:14 1:8, చి తిమోతిక రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 1:6 దెక.
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9 కేన్ రండెల్ మానుస్చి వయసు అరవయ్ వెరుస్ల్ క
తొకిక్ నెంజిలె, జా ఎకిక్లొక పెండిల్ జా తిలిసి జలె,
సంగుమ్ చిసేవకెరసతెజాకటీఁవడుకజయెదె. 10గనిజాక
కీసిమానుస్ మెన ఎతిక్జిన్జానుక మెలె, కనాక్రుమ్ దెకితి
మానుస్ జా తంక, జేఁవ్ చి బోదల్ క చెంగిల్ పోస తంక, వేర
తెంతొ అయ్ లమానుస్ల్ క మరియాద కెర తతె తంక, గోత్
అయ్ ల నముకుమ్జల వెలెల్లమానుస్ల్ క చటొట్ దోవ తంక,
బాదల్ తిలసక తోడు కెర తంక. కిచొచ్ జలెకి చెంగిల కమొ
కెరిమానుస్ జా తంక.

11 గని తొకిక్ వయసుచ రండెల్ మానుస్ల్ క సంగుమ్ చి
సేవతె తుమ్ టీఁవడ నాయ్. వేర ఆసల్జా పబుక పఁవిస్ల్
రితి జలె, అనెన్ పెండిల్ జంక ఆస జవుల. 12జేఁవ్ “పబుచి
సేవ కెరె తయిందె, అనెన్ పెండిల్ జంక నెసి” మెన తొలితొ
సంగ తా, జా సేవతె బెదిలె పడొత్ అనెన్ పెండిల్ జా ములిలె,
అబదుద్ మ్జలినిందసేడుల. 13పడొత్ , రండెల్జలఉబెడిఒ
రితసక ఎతిక్ తోడు దిలె, బదుద్ కుమ్జా పేడివొ పేడివొ బుల
బుల,సొండెల్కొడొసికుల. వేరమానుస్ల్ చికామ్ చినెడిమి
జా జోవయించి కామ్ పిటట్వుల, నెంజిల కొడొ లటట్బుల.
14జాకయ్, తొకిక్ వయసుచ రండెలివొ అనెన్ పెండిల్ బోదల్
పాయ జోవయించి గేర్ తిలిసి ఎతిక్ చెంగిల్ దెకుత్, చి
జోవయించి రిసొ అమ్ కో సయ్ తాన్ చ మానుస్ల్ అమ్ క
నింద కెరుక వాట్ తయె నాయ్. 15 రండెల్ జల ఉబెడిఒ
సగుమ్ జిన్ పబుచి సేవముల దా సయ్ తాన్ సికడిత్ బుదిద్తె
గెచచ్ అసిత్.

రండెల్మానుస్ల్ క కో దెకుక
16 జలె, పబుక నంపజలి కేన్ మానుస్చ మానుస్ల్ తె

రండెల్ మానుస్ల్ అసిత్ జలె, జా నంపజలి మానుస్
జోవయింక దెకితె తవుస్. జేఁవ్ చయ్ రండెలివొక సంగుమ్
పోసుక పోని. చి ఎదగ్రె తోడ్ నెంజిల రండెలివొక తోడు
కెరి డబుబ్ల్ సేంసడ జోవయింకయ్ తోడ్ దెతె. 17 పబుచి
సంగుమ్ చిసేవ కెరవెలొల్ మానుస్తెకోచెంగిల్ఏలుప కెరతి,
ముకిక్మ్ క జోవయింతె కో నిదానుమ్ బోదన కెరతి బుదిద్
సికడత్తి, వేర వెలొల్ మానుస్ల్ క చి కంట జోవయింక పెజల్
ఒగగ్ర్ విలువ దెక అనెన్య్ తోడు దెతు. 18 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి కోడు మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్స్ తె కిచొచ్ మెన ఏక్
టాలి ఉచరుక జయెదెమెలె,
*“కెలెన్ గిడడ్ల్దాన్సుఁదయ్ తెపొదిసుఁదయ్ తబెయిలల్ క

మూంతి బందుక నెంజె. పోన” పడొత్ , †“కామ్
కెరొసొ జోవయించి జతమ్ నఙనుక నాయిమ్”
మెన సంగిలి కోడుచి అరుద్ మ్ తుమ్ కెరన.

19 సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె కకక్ జవుస్ కో జలెకు
కిచొచ్ జవుస్ నింద కెర తిలె, దొగుల తీగల్ సాచుల్ చి సాచి

సూనెల్కయ్, జా సాచి బెదిలెకయ్, జా నింద సూన్ తి రితి
విలువ దెకు. 20 గని కో సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
పొరపాట్ జసెత్ తతత్తి గే, సంగుమ్ చ ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్
జోవయింక తీరుప్ సంగు, చి దెక తా తిల మానుస్ల్ దస
తపుప్ల్ కెరుక బియుల.

21 దేముడుచి మొకెమ్, యేసుకీసుత్ చి మొకెమ్,
పరలోకుమ్ చ దూతల్ చి మొకెమ్, తుక ఆఁవ్ ముకిక్మ్ క
సంగితసి మెలె, రుజుజ్ ల్ సరిగా నే సూన్ తె తీరుప్ల్ కెరు
నాయ్అనెన్ కకక్మొకమాటుమ్ నే దెకితె తీరుప్ కెరు.

22 పడొత్ , బమమ్ తెన్ కకక్ బోడి చడ పబుచి కామ్ క
అదికారుమ్ దేసు నాయ్. చెంగిలొ నెంజిలొమానుస్క దసిస్
అదికారుమ్దిలె,జోవయించిపాపుమ్ తెతుయిబెదిల్ రితి
జయెదె. అనెన్మానుస్ల్ చి పాపుమ్ తె తుయి బెదు నాయ్.
దసితె దెరున్ నే సేడెత్, పబుచి సుదిద్ తెన్ తా.

23 పడొత్ , సుదిద్ కావలె మెన తుయి రితి పాని పితసి,
కిచొచ్గె. గని అపెప్ తెంతొతుచి పెటిట్చిబాదచితుచి ఆఁగ్ చ
అనెన్ బాదల్ చి రిసొ ఓసుత్ మెన ఇదిల్ దాచ రసుస్మ్ పి.

24జలె, తీరుప్ కెరిస్ చి రిసొఅనెన్ కిచొచ్ మెలె, బమమ్ తెన్
తీరుప్ కెరు నాయ్. సగుమ్ జిన్ పాపుమ్ కెరిసి సొసుట్ మ్
డీసత్య్, చి రుజుజ్ కెరుక జతయ్. గని అనెన్ సగుమ్ జిన్
కెరి పాపుమ్ లుంక తా, ఎకిక్ పడొత్ కయ్ డీసెదె. 25 దసిస్ కి,
సతిత్మ్కమొసొసుట్ మ్డీసుల, గనిమొదొల్ కయ్నేడీసిలెకి,
ఎలల్కాలుమ్ లుంకడుక నెంజె.

6
ఎజొమానుల్ కగొతిమానుస్ల్,గొతిమానుస్ల్ కఎజొమానుల్

కీసి దెకుక గే సంగిలిసి
1 కో నంపజల గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్ గే, జోవయించ

ఎజొమానుల్ క గవురుమ్ దెకితె తతుత్ , చి జేఁవ్ ఇండితి
బుదిద్చి రిసొ పబుచి నావ్ క జవుస్ జోవయించి సుబుమ్
కబుర్ జవుస్ కో నిసాక్రుమ్ ఉచరుక నాయ్. 2 జేఁవ్ గొతి
మానుస్ల్ తె కచ ఎజొమానుల్ నంపజల జవుల గే, *అమ్ చ
ఎజొమానుల్ ఆము ఎకిక్ రిత జలమ్గేమెనఉచరుక జలెకి,
జేఁవ్ గొతిమానుస్ల్ జోవయించ ఎజొమానుల్ క గవురుమ్
దెకుక ములుత్ నాయ్. ‘జేఁవ్ ఎజొమానుల్ కి పబుక
నంపజలస’ మెనయ్ జయి పేమకయ్ అగెగ్చి కంట అనెన్
నిదానుమ్జోవయించి సేవ కెరుక. ఇస నిదానుమ్ బుదుద్ ల్
తుయి సికడు.
డబుబ్ల్ ఆసక వేర బుదుద్ ల్ చి రిసొ సంగిలిసి

3జలె, పబు జలొయేసుకీసుత్ చ చెంగిల్ కెర బుదిద్ కొడొక
చిజోవయింతెన్ బెదితి సుదిద్బోదనక కో నెస కెర వేర సికడెల్,
4 గవురుమ్ క జాని మెననెల్ కి, జో కిచొచ్య్ నేనె. పబుచి

* 5:18 5:18 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 25:4. † 5:18 5:18 లూకా 10:7. * 6:2 6:2 తీతు 2:9-10 దెక.
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సరద్బుదిద్ జోవయించి పెటిట్ నెంజిలి రిసొ, ఆరిచ కొడొచి
ఉపిప్రి కొడొ తెలివి తెన్ బెదవ జుజయ్ తి ఆసయి తెన్ జో
మానుస్ తయెదె. కొడొ తెన్ దసిస్ జుజయ్ తిసి, చి దసిస్చిక
జటుల్ జతిసి, జలె, కిచొచ్ పలితుమ్ దెరయ్ మెలె, గోసల్,
టంటలుల్ , దూసెనల్, ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి అనెన్కొల్ అనామ్నల్
జతిసి, 5 నే కుటిట్త తగులు, దసయ్ బాదల్. దసయ్
బుదుద్ ల్ జతమానుస్ల్ చఆతమ్ల్పాడ్జాఅసిత్,జోవయించి
పెటిట్ కిచొచ్య్ సతిత్మ్ నాయ్. ‘దేముడుచి కామ్ కెరి రితి
అమ్డీసిలె, డబుబ్ల్లాబుమ్ జయెదె’మెనఉచరనాయ్
దేముడుచి రిసొ దస తెలివి కొడొమానుస్ల్ క సికడత్తి.

6 నిజుమి దేముడుచి కామ్ కెరెల్ లాబుమ్ తయెదె. గని
డబుబ్ల్ చి లాబుమ్ నెంజె, అనెన్ ‘జో దిలిసి సాలు’ మెలి
రితి సేంతుమ్ అమ్ చి పెటిట్ తిలెకయ్ అమ్ క జా లాబుమ్,
ఆతమ్యి రగుమ్ లాబుమ్ తయెదె. 7 ‘జో దిలిసి సాలు’
మెలి బుదిద్ తెన్ అమ్ కిచొచ్క తంక మెలె, అమ్ జెరమ్ ఈంజ
లోకుమ్ తె కిచొచ్ ఆనుమ్నాయ్, చిమొరెల్ కచితుమ్ఈంజ
లోకుమ్ తెంతొ కిచొచ్య్ నెము నాయ్. 8 గని అమ్ క కతిసి
గలంతిసితిలె,సాలు. 9గనిఈంజలోకుమ్ చిసొమాస్రుమ్
జంక ఆస జలస సయ్ తాన్ చ కమొ కెరయ్ తిస్ తె దెరున్
సేడత్తి, బోనుతె సేడిల్ రితి. దసిస్ ఆస తిల మానుస్ల్ బుదిద్
నెంజిల పాడ్ కెర ఆసల్ తె దెరున్ సేడత్తి. దస ఆసల్
మానుస్ల్ క పూరి పాడ్ కెర నాసెనుమ్ కెరతి. 10 కిచొచ్క
మెలె,పాపల్ ఎతిక్క డబుబ్ల్ ఆస చేరు రితి జా ఆదారుమ్
జయెదె. దసిస్ ఆస జలి రిసొ, సగుమ్ జిన్ నంపజల పబుక
ముల, ఒగగ్ర్ బాదల్జాజోవయించిపాపుమ్ కతతి.

నిదానుమ్తామెన తిమోతిక పవులు రెగిడిల్సి
11 తుయి, మాతుమ్, దేముడుచొ మానుస్. దసిస్

పాపుమ్ చి ఎతిక్క తుయి దూరి తా. కిచొచ్చి రిసొ తుయి
ఆస జంకమెలె, సతిత్మ్ ఇండితిసి, పబుకపూరి నిదానుమ్
తతిసి. నముకుమ్ తతిసి, పేమ, బాదల్ ఓరుస్ప జతి
సెకి, గగొగ్ ల్ నే జతి సేంతుమ్ బుదిద్ మెతత్న బుదిద్ తతిసి,
దసచకయ్ తుయి ఆస జా. 12 తుచి నముకుమ్ చి
బవుమానుమ్ దొరుక్ జతె ఎదక తుయి పూరి నిదానుమ్
పబుచి కామ్ కెరె తా. ఒగగ్ర్ జిన్ సాచుల్ చి మొకెమ్ పబుక
తుయి నంపజలిసి తుయి ఒపప్నిల్ తెంతొ, పరలోకుమ్ తె
గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెతి చి జోవయింతెన్ అపెప్
ఇండితి వరుమ్ తుక పబు దిలన్, గెద. జావరుమ్ దెరను.
13యేసుకీసుత్ †పొంతిపిలాతు అదికారిచిమొకెమ్సాచిసంగ
ఒపప్నొల్ , గెద. జలె, ఎతిక్క జీవ్ దెతొ జీవ్ తిలొ దేముడుచి
మొకెమ్ పడొత్ జో కీసుత్ చిమొకెమ్ 14తుక కిచొచ్ ఆడ ఆఁవ్ దెతసి
మెలె, పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె
అనెన్ ఉత జెతి ఎదక, పబుచి సుదిద్చి రుజుజ్ తతి రితి,

జోవయించి గవురుమ్ నే కడత్ రిసొ, పబు తుక తియారిల్
కామ్ తుక దిల ఆడల్ ఎతిక్ తుయి నిదానుమ్ కెరె తా.
15యేసుపబు కెఁయఁక అనెన్ ఉత జెయెదెమెలె, దేముడు
అబొబ్సి కెఁయఁక జరుగ్ కెరెదె గే, తెదొడ్ కయ్. జో దేముడు
అబొబ్సి ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొఎకిక్లొదేముడు,రానల్ క
రానొ జలొ, ఎజొమానుల్ క ఎజొమాని జలొసొ. 16 జో
దేముడు అబొబ్సి ఎకిక్లొ నే మొరె ఎలల్కాలుమ్ తతొసొ.
జో జితి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి కెదిద్ మెలె, కోయి ఇదిల్ పాసి
కి గెచుచ్క నెతిరి. కో మానుస్ కెఁయయ్ కి జోవయింక దెకితి
నాయ్, దెకుక నెతిరి. జోవయింక గవురుమ్ అదికారుమ్
కెఁయఁక తెఁయఁక తవుస్! ఆమేన్.
సొమాస్రుల్ క సంగిలి కొడొ

17 జలె, ఈంజ లోకుమ్ చి ఆసిత్ కలుగు జల సొమాస్రుల్
జల నంపజలస్ క తుయి కిచొచ్ ఆడ దేసు మెలె, గవురుమ్
ఉచరంతు నాయ్, పడొత్ , సొమాస్రుమ్ క నంప కెరు నాయ్.
జా ఎతిక్ పాడ్ జతిసి. గని దేముడుచి ఉపిప్రి జోవయించి
నముకుమ్ పూరి తితుత్ . అమ్మానుస్ల్ సంతోసుమ్ తెన్
వాడిక కెరి రితి అమ్ క దొరుక్. జలిసి ఎతిక్ దెతొసొజొయియ్,
గెద.

18 జేఁవ్ సొమాస్రుల్ , జలె, కీసి తంక మెలె, అనెన్
మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకిత ఒగగ్ర్ కమొ కెరు. దసిస్
తిలె, ఆతమ్క సొమాస్రుమ్ జవుల. జేఁవ్ ముసక్ నే
జతె, నెంజిలసక సరద్ తెన్ దరుమ్మ్ తెన్ దెతు. 19 దసిస్
ఇండిలె, జోవయింక కలుగు జతి ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ పడొత్ క
కి జోవయింక కామ్ క జెయెదె, మొరెల్ పరలోకుమ్ తె గెచచ్
కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ జితి వరుమ్ పబు దిలిసి
జోవయింక జెయిమ్జయెదె.
ఆకర్ కోడు

20 ఓ తిమోతి, పబు తుచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలి,
జోవయించి కామ్ తుయి కెరి వరుమ్ దెర నాయ్,
జోవయించి సతిత్మ్ సికడెత్ తా. సుదిద్ నెంజిల ఆరిక ఆరిచ
కొడొ, దేముడుక దస కొడొ విరోదుమ్ జతతి, గెద, దస
కొడొక, చి ‘గాయ్నుమ్’ మెన గాయ్నుమ్ నెంజిలిస్ క, చి
మానుస్ల్ కొడొ జుజయ్ తిస్ క తుయి దూరి కెరు. 21 కిచొచ్క
మెలె, ‘గాయ్నుమ్’ మెన గాయ్నుమ్ నెంజిలిస్ క ‘జయియ్
సతిత్మ్’ మెన సగుమ్ జిన్ సంగ సికడ, నంపజల సుబుమ్
కబుర్ తెముకిక్మ్ తిలిసి పిటట్వన,పొరపాట్జాఅసిత్.
పబుచి దయతుమ్ చి తెన్ తవుస్.

† 6:13 6:13మతత్యి 27:11,మారుక్ 15:2, లూకా 23:3,యోహాను 18:33-37.
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తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తిమోతిక రెగిడిల్

దొనిన్చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2 పేమ తిలొ అంక పుతుత్ జలొ రితొ తిమోతిక,

దేముడుచిసెలవ్ చిరిసొయేసుకీసుత్ చి రిసొసుబుమ్కబుర్
కామ్ కెరి రిసొ జోచొ బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడిల్
ఉతుమ్.

“అంచొ పుతుత్ జలొ యేసుకీసుత్ క కో నంపజవుల గే,
జేఁవ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెద, మొరెల్ అంచి తెన్ జింక
ఆఁవ్ వరుమ్ దెతసి”మెనపమానుమ్ కెలొదేముడు అంక
జోవయించి కామ్ క నిసాన అదికారుమ్దా అసెస్.
జలె, దేముడు అబొబ్స్ చి అమ్ క పబు జలొ కీసుత్ జలొ

యేసుచి దయ కనాక్రుమ్ సేంతుమ్ తుచి ఉపిప్రి తవుస్!
తిమోతి చి నముకుమ్ చి రిసొ పవులు సరద్ జలిసి

3 దేముడుచి సేవ పొరపాట్ నెంతె సతిత్మ్ తెన్ ఆఁవ్
కెరసి మెన అంక దయిరిమ్. అంచ పూరుగ్ మ్ చ కి జోకయ్
జొకరె తిల. ఆఁవ్ కెఁయయ్ పారద్న కెరెల్ కి, తుక నే పఁవిస్తె,
తుచి రిసొజోదేముడుక అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. 4తుక
అనెన్ దెకుక కోర్ ప జా, రాతి మెదెద్నె ఉచరె తతత్సి. తుక
అనెన్ దెకిలె, పూరి సరద్ జయిందె. తుయి ఏడిల్సి ఆఁవ్ ఏద
కెరసి, 5చిమాయనెంజిలితుచినిదానుమ్ చినముకుమ్ చి
రిసొ ఉచరెల్, మంతిర్ అపప్ది జలి లోయి చి అయయ్ద్ జలి
యునీకే చి అగెగ్ తెంతొ చి నముకుమ్ తిలిసి ఆఁవ్ ఏద
కెరసి. జోవయించి ఎదిలి నముకుమ్ తుచి పెటిట్ కి తయెదె.
6 జాకయ్ తుక ఆఁవ్ అపెప్ కిచొచ్ ఉచరవడత్సి మెలె, జా
సుటుట్ ఆఁవ్ తుకబోడిచడపారద్న కెరిల్స్ తెన్ దేముడు తుచి
పెటిత్ దిలి వరుమ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ పలితుమ్ దెరి రితి తుయి
వాడిక కెరె తా. 7 కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఆతమ్ అమ్ చి
పెటిట్ దిలిసి అమ్ క బియాయ్రల్ తతుత్ మెన నాయ్, గని
“అంచి పరలోకుమ్ చిఆతమ్సెకి,అంచి పేమ,అంచితిరీంచి
బుదిద్ జోవయించి పెటిట్ కామ్ కెరె తా పలితుమ్ దెరుస్”.

8 జాకయ్, పూరి దయిరిమ్ తెన్ తా, అమ్ చొ
యేసుపబుచి రిసొచిసాచి సంగుక తుయిలాజ్జానాయ్,
గని తుచి పెటిట్ తిలి దేముడుచి సెకిక సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి రిసొచి అలల్ర్ తుయి కి ఓరుస్ప జా. పడొత్ ,
జోవయించి రిసొ ఆఁవ్ జేల్ తె తిలిస్ క లాజ్ జా నాయ్.
9 ఈంజొ దేముడు అమ్ క నిసాన సయ్ తాన్ చి రాజిమ్
తెంతొ రచిచ్ంచుప కెర,జోవయించి సుదిద్ అమ్ ఇండిత్ రితి

అమ్ క బుకారా అసెస్. అమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్ అమ్ కెరిల్స్ చి
రిసొ నాయ్, గని “కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ యేసుచి
అతిత్ జోవయించి ఉపిప్రి అంచి దయ తియిఁదె” మెనయ్,
కిచొచ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ సొంత *ఇసుట్ మ్ జా అమ్ క
జా వరుమ్ దిలన్. 10 అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ
యేసుకీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెబార్జలిసితెన్ఈంజజోదిలి
వరుమ్ రుజుజ్ జా అసెస్. యేసుపబుమొరున్చి ఉపిప్రి జీన
పాడ్ కెర గెల కెర, పరలోకుమ్ తె గెతి జీవ్, ‘పరలోకుమ్ తె
గెతి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జయెదె’, ‘నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క
పిటుట్ క జయెదె’మెనరుజుజ్ దెకవ,జారుజుజ్ జలిస్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ అమ్ క దొరుక్ కెర అసెస్.

11జలె,ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనవ బోదన కెరి
రిసొజోవయించిబారికిజాబులుకమెన,పబుఅంకనిసాన
అదికారుమ్ దిలన్. 12ఈంజయికామ్ఆఁవ్ కెరిల్ రిసొఆఁవ్
ఇస సెమల్ సేడత్సి. గని అంక లాజ్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఆఁవ్ నంపజలొసొక జాని, చి †జోచి అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెరిల్సి
కిచొచ్ పాడ్ నే జతి రితి, లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క తీరుప్ కెర
ఏలుప కెరుక మెన పబు గవురుమ్ తెన్ అనెన్ జెతికయ్జా
వెలిల్ దీసి ఎదక జో దెకుక జోక సెకి అసెస్ మెన అంక పూరి
దయిరిమ్అసెస్.

13 జలె, అంచితె తుయి సూనల్ బోదన కొడొ రితి
యేసుకీసుత్ చి తెడిచి నముకుమ్ చి పేమ తెన్ తుయి
నంపజలస్ క సికడుక ములు నాయ్. 14 దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ సికడొల్ పబు తుచి అతిత్ సొరప్ కెర
దిలి సతిత్మ్ కిచొచ్పాడ్నేజతి రితితుయిజాగర దెకితెతా.

15 ఆసియా పదేసిమ్ చ ఎతిక్జిన్ అంక ములిల మెన
జానిస్. జోవయింతె పుగెలుల్ చి హెరొమ్గెనే, గెద. 16 గని
ఒనేసిపొరుక, జలె, జోవయించి గెర్ చ ఎతిక్జిన్ క పబు
కనాక్రుమ్ దెకితె తవుస్. జో ఒగగ్ర్ సుటుల్ అంక పేమ
దెకవయ్ దయిరిమ్ కెరల్న్. ఆఁవ్ జేల్ తె తిలిస్ చి రిసొ జో
లాజ్జయెనాయ్. 17జోఇతత్ల్ఈంజరోమ్పటున్మ్ తెజా,
సరద్ తెన్ అంక చజ జా తోడు దిలన్. 18 ‘యేసుపబు అనెన్
ఉతజాలోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా వెలిల్ దీసిక ఒనేసిపొరుచి
ఉపిప్రి జో కనాక్రుమ్ తితి రితి దేముడు వరుమ్ దెవుస్’
మెనయ్అంచిపారద్న ఎపెసుతెజోతోడ్ కెరిల్స్ ఎతిక్ తుయి
పూరిజానిస్.

2
తిమోతిక పవులు అనెన్ నిదానుమ్ సంగిలిసి

1అంచొపుతుత్ , కీసుత్ జలొయేసుచి దయక తుక జో దిలి
సెకిక తుయి డిటుట్ మ్ తా. 2 చి ఒగగ్ర్ సాచుల్ చి మొకెమ్
తుయి అంచితె సూనిల్సి ఎతిక్ జేఁవ్ కి అనెన్ మానుస్ల్ క

* 1:9 1:9 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు1:5. † 1:12 1:12 నెంజిలె, ‘అంచి అతిత్ జో సొరప్ కెరిల్సి కిచొచ్….’
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సికడిత్ రితి, నిదానుమ్ తిల అనెన్మానుస్ల్ క తుయిసికడు.
3 పడొత్ , చెంగిలొ తిలొ కేన్ జమాను కీసి బాదల్ ఓరుస్ప
జా నిదానుమ్ కెరెదె గే, తుయి కి పబుచి కామ్ చి రిసొ
బాదల్ సేడిత్సి తుయి కి ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తా. 4పడొత్ ,
జమానుల్ తె బెదితొసొ చెంగిలొచొ జలె, కామ్ తె తిలె, వేర
మాములుమ్మానుస్ల్ చ కమొతె జో బెదె నాయ్, నెంజిలె
వేరచితె బెదిలె, సికుక్ జా జోవయింక దిలి కామ్ పిటట్యెదె.
జోచొ ఎజొమాని మెనిస్తి రితి జో తియారిల్ కామ్ చెంగిల్
కుటట్వుక మెన మెనుస్ దా ఎకిక్ నిదానుమ్ కెరెదె. 5 పడొత్ ,
నిగితి కెల్ క జవుస్ బెదితొసొ జలె, జేఁవ్ కెరల్య్ చి బెదితి
రితి కెరెల్కయ్జో జీన గురి నఙనుక జయెదె. 6పడొత్ , పంటొ
లాయిలెపొది,కోతొలితొజోవయించివాటనఙనుక విలువ
మెలె, నిదానుమ్ కామ్ కెరొల్ తిలొసొ విలువ, బదుద్ కుమ్ చొ
నాయ్, గని నిదానుమ్ కెరొసొ. 7ఆఁవ్ ఇనెన్ రెగిడల్ టాలివొచి
రిసొచెంగిల్ఉచరు. తుయిపూరిఅరుద్ మ్ కెరంతిరితిపబు
తుక సికడెదె.

చి సెకి
8యేసుకీసుత్ దావీదుపూరుగ్ మ్ చొచిసెకుమ్ తెజెరమ్మొర

అనెన్ జిలిసి ముకిక్మ్ క తుయి ఉచార కెరంతె తా. జోచి
రిసొ ముకిక్మ్ క ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరుక మెన
పబు అంచి అతిత్ కామ్ సొరప్ కెర దా అసెస్, గెద. 9 జయియ్
సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ తె తిలి రిసొ ఇస సెమల్
సేడ అసిస్, కిచొచ్ జవుస్ నేరిమ్ కెరొల్సొ మెన దెకిల్ రితి
అంక ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ బంద అసిత్. గని అంక కిచొచ్
దయిరిమ్మెలె, దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ కోడు బందుక
నెతిరి. 10 జాకయ్ దేముడు నిసానల్సక ‘సూన నంపజా
కీసుత్ జలొ యేసుచి నావ్ తెన్ పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప
జా పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతుత్ ’
మెనయ్, కిచొచ్ సెమల్ జలెకి ఆఁవ్ ఓరుస్ప జతసి.

11 ‘దేముడుచి కోడు ఈంజ’ మెన ఏక్ కిచొచ్ కచితుమ్
దెరన్ తసుమ్మెలె,
“జోవయింతెన్మొరల్మ్మెలె,
కచితుమ్జోవయింతెన్ జిమ్ దె.
12జోవయించినావ్ చి రిసొబాదల్ ఓరుస్ప జలమ్మెలె,
కచితుమ్జోవయింతెన్ *ఏలుప కెరుమ్ దే.
‘జోవయింక నేనుమ్’మెలి రితి ఇండిలె,
జో కి అమ్ క ‘జోవయింకయ్ నేని’ మెనజో అమ్ క తియనె

నాయ్.
13ఆమ్ నిదానుమ్ నెంజిలె కి,
జో ఎకిక్ నిదానుమ్తా గెతయ్.”
జోవయించి సతిత్మ్ చి రిసొ జో అబదుద్ మ్ కెరుక నెతె,
జోవయించి కోడు పిటట్వుక నెతె.

కామ్ క నెంజిత కొడొ జుజయ్ తిస్ చి రిసొ జాగర
సంగిలిసి

14 ఈంజ ఉపిప్ర్ చి కోడుచి రిసొ ఒతత్చ నంపజలస్ క
తుయి ఏద కెరవు, చి ‘కామ్ క నెంజిల రితయ్ కొడొ
జుజయ్ తిసి ముల’ మెన పబుచి నావ్ తెన్ జోవయింక
జాగర సంగు. 15 తుచి కామ్ క ‘చెంగిల్ కెరయ్’ మెన
దేముడు ఒపప్న్ తి రితి జోవయింక ఎకిక్ నిదానుమ్ జంక
తుయిఎకిక్ఆసజా,డొంగెసోగవాటు గగగ్డిత్ రితి,సూన్ తస
పూరి అరుద్ మ్ కెరంతి రితి, దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్
సరిగా సికక్డు. దసిస్ నిదానుమ్ తిలె, తుక జో దిలి కామ్ క
‘నిదానుమ్ కెరల్య్’ మెనయ్ తుయి లాజ్ జంక నాయ్.
16 జలె, దేముడుచి మరియాద కడ రితి కామ్ క నెంజిల
కొడొ లటట్బిత్సి, కొడొ జుజయ్ తిసిక దూరి తా. దస కొడొతె
బెదిలె, మానుస్ల్ అనెన్ ఒగగ్ర్ పాడ్ జతి రితి దేముడుక
జోవయింక దూరి కెరిల్ రితి జయెదె. 17 కిఁవొవ్ జలి గావు
ఒగగ్ర్ జలె, ఒండొయి మానుస్క కా గెల కీసి పాడ్ కెరెదె
గే, దసిస్, దస కామ్ క నెంజిల కొడొ లటట్బిత్సి మానుస్చి
ఆతమ్క పాడ్ కెరెదె. దసిస్ జల మానుస్ల్, హ మె యును
చి పిలేతును. 18 జేఁవ్ కిచొచ్ ఏక్ తపుప్ సికడత్తి మెలె,
“మొరల్ మానుస్ల్ క దేముడు జియడెదె మెలిసి పడొత్ కయ్
జరుగ్ జయెదె మెలిసి అబదుద్ మ్. అగెగ్యి తెంతొ ఆతమ్
రగుమ్ క జరుగ్ జా అసెస్. ఆఁగ్ రగుమ్ క జరుగ్ జంక నెంజె”
మెన జేఁవ్ సికడ, సగుమ్ జిన్ చి నముకుమ్ పాడ్ కెరతి.
19 గని దేముడుచి రాజిమ్ క ‘గేరు’ మెన దెకిలె, జా గేరుచి
పునాదితె కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
†“కో జోవయింక నిదానుమ్ తా జోచయ్ జా అసిత్ గే పబు

జానె” పడొత్ , “పబుచి నావ్ కో దెరతి గే,
పాపుమ్ తె బెదుత్ నాయ్, గని ముల దెతు!” మెన రెగడ్

అసెస్.
20జలె, కేన్ జవుస్ వెలొల్ గెరి ఎతిక్ రగల్ గెర్ చి కామ్ చ

సామనుల్ తవుల. సగుమ్ బఙర్ చ, సగుమ్ వెండిచ,
గని దారు తెన్ కి మతిత్ తెన్ తెయార్ కెరల్స కి తవుల.
జేఁవ్ సామనుల్ తె సగుమ్, జలె, మాములుమ్మరియాదచ
కమొక వాడిక కెరస. సగుమ్, జలె, నిసాక్రుమ్ కమొక
వాడిక కెరస. 21 జలె కేన్ మానుస్ ఆతమ్ నిసాక్రుమ్ కెరి
పాపుమ్గెచచ్వనగెలె,జలె,మరియాదకామ్కెరిసామన్ చి
రితి జయెదె. జో దసిస్ సుదిద్ జలె, కేన్ చెంగిల్ కామ్ చి రిసొ
కి జో గేర్ చొ ఎజొమానిక జో కామ్ క జెయెదె. పబుచి కామ్ క
తుయి దసిస్ సుదిద్ తిలి కామ్ క జెతికయ్ వసుత్ జా.

22జాకయ్, బుదిద్ నెంజిల ఉబెడల్ జత ఆసల్ క తుయి
దూరి తా, సుదిద్ ఆతమ్ తెన్ పబుక ఎకిక్ నిదానుమ్ తా
జోవయించి నావ్ దెరస ఎతిక్జిన్ తెన్, సతిత్మ్ బుదిద్ ,

* 2:12 2:12 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 4:8, డీసయ్ లిసి 5:10, 20:4, 6 చి 22:5. † 2:19 2:19 సంకాయ్కాండుము 16:5, 26.
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నిదానుమ్ చి నముకుమ్, పేమ, సేంతుమ్ కయ్, జేఁవ్
తుయి కోర్ ప జతెతా.

23బుదిద్ నెంజిలకామ్ క నెంజిలకొడొజుజయ్ తిస్ క దూరి
తా. దసచతె బెదిలె మానుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ గగొగ్ ల్ జా
జటిట్ జతతి. 24 పడొత్ , పబుచి సేవ కెరొ కేన్ మానుస్ జలెకి,
గగొగ్ ల్ జతొసొ జంక జయె నాయ్. జో కీసొ తంక మెలె,
మెతత్నతాఎతిక్జిన్ క చెంగిల్దెకితొసొ,తెలివితెన్చెంగిల్
బోదన కెరొసొ, కుసిస్దుమ్ నే జతె బాదల్ ఓరుస్ప జతొసొ
జంక. 25 పడొత్ , చి బోదనక వేరయ్ సంగిత మానుస్ల్ చి
ఉపిప్రి గగొగ్ ల్ నే జతె జో మానుస్ మరియాద తెన్ సరిగా
అరుద్ మ్ సంగుక సికుక. దసిస్ మరియాద తెన్, ‘జోమానుస్
తపుప్ ఒపప్న విసారుమ్జా సతిత్మ్ దెరనుస్’మెన ఏక్ వేల
దేముడు సెలవ్ దెయెదె, 26 చి సయ్ తాన్ తె దెరున్ సేడిల్స్
తెంతొ, జోవయించి ఇసుట్ మ్ రితి కెరె తిలిస్ తె తెంతొ జో
మానుస్ విడద్ల్ జయెదె, చి బుదిద్ జా పబుచి ఇసుట్ మ్ రితి
కెరుక దెరెదె.

3
ఆకర్ దినాల్ కమానుస్ల్ చ బుదిద్

1 అపెప్, మాతుమ్, కిచొచ్ మెన తుయి చిను మెలె,
ఈంజ ఉగుమ్ చ ఆకర్ దినాల్ క నెంజిల బాదల్ జెవుల.
2 తెదొడ్ క మానుస్ల్ కీసి జవుల మెలె, వేర మానుస్ల్ చ
బాదల్ క నే ఉచరె, ‘అమిమ్ చెంగిల్ తమ’ మెనయ్ ఎకిక్
జోవయింకయ్ జెఁవివ్ ఉచరంతె తవుల, డబుబ్ల్ ఆస
జఁయి గెచుచ్ల, సొంత గవురుమ్ సంగితె తవుల, బడాయ్
జతెతవుల,మానుస్ల్ క చి దేముడుక దూసుప కెరె తవుల,
అయయ్సిఁసిచి కోడు నే సూన్ తె, జేఁవ్ పాయ పోసిలి సెమ
సేడిల్స్ నేనిల్ రితి జేఁవ్ అయయ్సిఁసిక తోడ్ కెరుక ములుల,
దేముడుచి సుదిద్ నెంజిలస జవుల, 3 కనాక్రుమ్ నేన్ తె
తవుల, మానుస్ల్ కటుట్ తెన్ తంక నెసుల, కుసిస్దుమ్ క
అనెన్ మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి ఆరిచ నిందల్ సంగితె తవుల,
నే నేనల్స జవుల, మానుస్ల్ క బియడత్స జవుల, చెంగిల్
తిలిసి ఎతిక్క విరోదుమ్ సుదల్ జవుల, 4ఉపమెనుస్ తెన్
తవుల, ‘వేర మానుస్ల్ క బాద కెరసుమ్’ మెన నే దెకితె
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కెరుల, పుల తా బులుల, దేముడుక
పఁవస్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి సరద్ కెరంతె తవుల, 5చి ‘దేముడుక
జొకరసుమ్’ మెనన మానుస్ల్ చి మొకెమ్ కిచొచ్ కిచొచ్ కమొ
కెరెల్ కి, జేఁవ్ ఇండితిసి దెకిలె, జోవయించి ఆతమ్సెకిక జితి
నాయ్, చి జేఁవ్ సంగితిస్ తెన్ జేఁవ్ ఇండితిసి బెదె నాయ్,
జోవయించి సెకిచి రుజుజ్ దెకయ్ తి నాయ్. దసమానుస్ల్ క
తుమ్బెదవననాయ్,జోవయింకదూరితా. 6ఉపమెనుస్క
“దేముడుచి కామ్ కెరసుమ్” మెన, దస మునుస్బోదల్ తె
సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ కెరతి మెలె, కచ కచ గెరలె సినేతుమ్

కెరన, తకు బుదిద్చ తేర్ బోదల్ క దెరున్ సేడవ, ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి సికడత్తి. దస తేర్ బోదల్ తవుల. జేఁవ్ కిచొచ్
కిచొచ్ పాపల్ కెర కెర పాపుమ్ వయనతా విడద్ల్ జంక నెత
కిచొచ్ కిచొచ్ ఆసల్ క దెరున్ సేడ. 7 కేన్ వెరి కోడు సికడెల్కి
సూన, సతిత్మ్ చినుక ఎదగ్రె నెతిరి.

8పూరుగ్ మ్, మోసేచి కోడు ఒపప్నుక యనేన్స్ చి యంబే
నెస కెర కీసి వేరయ్ సికడల్ గే, దసిస్ ఈంజేఁవ్ అపెప్చ
మానుస్ల్సతిత్మ్నెసకెర,వేరయ్సికడత్తి. ఈంజేఁవ్ఆతమ్క
పాడ్ జలస, సతిత్మ్ చి నముకుమ్ నెంజిలస. 9 గని జీనుక
నెతిరి. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ దొగులచి పొరపాట్
బుదిద్ కీసి రుజుజ్ జలి గే, దసిస్ ఈంజేఁవ్ అపెప్చమానుస్ల్ చి
బుదిద్క కి ‘పాపుమ్ చి’మెన ఎతిక్జిన్ చినుల.

పవులు తిమోతిక సికడిల్సి
10 అపెప్, మాతుమ్, తుక కిచొచ్ రెగిడత్సి మెలె, అంచి

బోదన, ఆఁవ్ ఇండితి బుదిద్ , పబుచి కామ్ కెరి ఆస
తెన్ ఆఁవ్ జితిసి, అంచి నముకుమ్, బాదల్ ఓరుస్ప జా
ఆఁవ్ సేంతుమ్ తతిసి, అంచి పేమ, అంచి నిదానుమ్,
11 మానుస్ల్ అంక కెరల్ అలల్ర్ లు, ఆఁవ్ సేడల్ బాదల్,
పడొత్ *అంతియొకయ పటున్మ్ తె ఈకొనియ పటున్మ్ తె,
చి లుస పటున్మ్ తె విరోదుమ్ సుదల్ కెరల్ అలల్ర్ ఓరుస్ప
జలయ్ గే, తుయి దెక అసిస్స్. గని జేఁవ్ కెతిత్ అలల్ర్
కెరెల్ కి, ఎతిక్ తెంతొ పబు అంక రచిచ్ంచుప కెరొల్ . 12 గని
ఆఁవీవ్ మెను నాయ్. కో జలెకి యేసుకీసుత్ చి తెడి సతిత్మ్
ఇండుక మెనుస్ దా అసిత్ గే, కచితుమ్ విరోదుమ్ సుదల్ చి
అతిత్ సెమల్ సేడుల. 13పాపుమ్ ఇండితస, ఉపమెనుస్చి
మానుస్ల్, మాతుమ్, వేర మానుస్ల్ క మోసిమ్ కెరె తా,
జెఁవివ్ కి మోసిమ్ తె దెరున్ సేడ అనెన్ అనెన్య్ పాడ్ జతె
తవుల. 14 తుయి, మాతుమ్, తుయి సికిలిసి తుయి
దయిరిమ్జాడిటుట్ మ్ నంపజలిసి ఎదగ్రె నే ములితె,పూరి
నిదానుమ్ తా. కతెత్ కతెత్ తొలితొ సికిలది గే పఁవుస్ నాయ్.
15పడొత్ , దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లకొడొబాలతెంతొపూరి
అలవాట్జాఅసిస్. కీసుత్ జలొయేసుక నంపజా రచిచ్ంచుప
జతిసి జేఁవ్ కొడొతెయి జానయ్ జతయ్. 16 దేముడుచి
కొడొ ఎతిక్ జోచి ఆతమ్ మానుస్ల్ చి అతిత్ రెగడ్య్ లొ. ఇసి
రెగడ్య్ లి కొడొ ఎతిక్, జో సికడిత్సి అమ్ ఒతత్య్ సికుక
జయెదె. పాపుమ్ చి రిసొజాగర సంగితిసి ఒతత్య్తయెదె,
పాపుమ్ముల కీసి బుదిద్ జంక గే సికడిత్సి ఒతత్య్ తయెదె,
చి సతిత్మ్ ఇండుక సికయ్ తిసి ఎతిక్ ఒతత్య్ తయెదె.
17 దేముడుచి సేవ కెరొ కేన్ మానుస్కి జేఁవ్ కొడొ పెటిట్
నిదానుమ్తియనెల్,జాకామ్నిదానుమ్ కెరి రితిదొరుక్ జలి
గాయ్నుమ్ఎతిక్ సెకి ఎతిక్ దేముడుచికోడు సదు కెరిస్ తెయ్
దొరుక్ జయెదె.

* 3:11 3:11బారికుల్ 13:50-14:20 దెక.



2 తిమోతి 4:1 309 2 తిమోతి 4:22

4
పవులు తిమోతిక నిదానుమ్ సంగిలిసి

1 మొరల్సక జితసక ‘నంపజల గే నాయ్ గే’ మెన
బవుమానల్ గే సిచచ్ల్ గే దెంక మెన కీసుత్ ఆకర్ దీసిక
పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరుక అసెస్. పడొత్ జో తెదొడ్ క అనెన్
ఉత జా అయ్ లె, జోవయించి అదికారుమ్ నఙన ఏలుప
కెరుక అసెస్. జలె, దేముడుచి మొకెమ్, కీసుత్ జలొ యేసుచి
మొకెమ్, జోవయించి నావ్ తెన్ తుక ఆఁవ్ జాగర సంగితసి
మెలె, 2 కీసుత్ చి రిసొ తుయి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె
తా. కెఁయఁక కి, ఇసుట్ మ్ తిలె కి నెంజిలె కి, కెదొద్డ్
తెదొడ్ నిదానుమ్ తెన్ జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె
తా. పాపుమ్ చి రిసొ తీరుప్ల్ సంగు, పాపుమ్ కెరిస్ చి రిసొ
జాగరల్ సంగు, బుదిద్ సికడ నంపజలస్ క డిటుట్ మ్ కెరు, చి
అలల్ర్ జలెకి, బదుద్ కుమ్ నే జతె, బమమ్ నే జతె, బోదన కెరె
తా.

3 ఏక్ కాలుమ్ జెతయ్. జా కాలుమ్ క ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ కీసి జవుల మెలె, బుదిద్ కొడొ సూనుక నెస కెర,
జోవయించ కంగడ్ల్ క కజజ్ర్ తిలి రితి కిచొచ్ కిచొచ్ వేర వేర
నొవ కొడొ సూనుక ఆస జా, కో జేఁవ్ సూనుక ఇసుట్ మ్
జలిసి సికడుల గే, దసమానుస్ల్ క ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ క
ఆనవ. 4 సతిత్మ్ సూనుక ముల, మానుస్ల్ జెఁవివ్ ఉచరల్
మతెత్లివొ నంప కెరుల. 5తుయి, మాతుమ్, మచిచ్ల్ రితి
బుదిద్ నే జతె, తెలివి నిదానుమ్ తెన్ తా, బమమ్ నే జతె
బాదల్ఓరుస్పజా, కీసుత్ చి రిసొచిదేముడు సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తెతా,జో దేముడు తియారిల్ కామ్పూరి కెరు.

6ఆఁవ్, జలె, *పబుచి అతిత్ అంచి పానుమ్ ఆఁవ్ సొరప్
కెరి సమయుమ్, ఆఁవ్ ఉటట్ గెతి పొది, పాసి జా అసెస్.
7 చెంగిలొ జమాను యుదుద్ మ్ తె కీసి నిదానుమ్ కెరెదె గే,
కెరల్య్ తె నిగితొసొ కీసి ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ నిగెదె గే, ఆఁవ్
దసిస్ నముకుమ్ తె నిదానుమ్ కెర అసిస్. 8 జాకయ్,
ఆఁవ్ సతిత్మ్ కెరిల్స్ చి బవుమానుమ్ అంక రకితయ్. కేన్
బవుమానుమ్ మెలె, సతిత్మ్ తీరుప్ కెరొ తీరుప్ కెరొసొ జతొ
పబుయి ఉత జా జో తీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక దెతిసి. ఎకిక్
అంకయ్ బవుమానుమ్ తయెదె మెను నాయ్, గని జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ కయ్ కో జో అనెన్ ఉత జెతిస్ క రక నిదానుమ్ కెర
తవుల గే.
పవులుమాలఙ్జా తిమోతిక బుకారిల్సి

9 తెరెల్, అంచితె బే బేగి జే. 10 కిచొచ్క మెలె, దేమా,
జలె, ఈంజ లోకుమ్ తె తతిస్ క పేమ తా, అంక మోసిమ్
కెర ముల దా దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె ఉటట్ గెచచ్ అసెస్.

కేసేక్, జలె, గలతీయ పదేసిమ్ తె, తీతు, జలె, దలమ్తియ
పదేసిమ్ తెఉటట్ గెచచ్అసిత్. 11ఎకిక్లూకాఅంచితెన్అసెస్.
తుయి జెతి పొది మారుక్క కడ ఆను. జో అంచి కామ్ తె
అంకజలెతోడ్తయెదె,చెంగిల్సేవ కెరెదె. అగెగ్ తెంతొదసిస్
అసెస్. 12 తుకికుక ఎపెసుతె తెదవ అసిస్. 13 తుయి జెతి
పొది, తోయ పటున్మ్ తె కరుప్చి గెరి ఆఁవ్ ములిలి గొంగెఙ్ల,
పడొత్ అంచ పుసత్కల్, చి ముకిక్మ్ క ఆఁవ్ రెగిడల్ పుసత్కుమ్
ఆను.

14 సరాబు జలొ అలెకస్ందు, జలె, అంక ఒగగ్ర్ సెమ
సేడయ్ లొ. పబుయి తీరుప్ కెర జోవయించ కమొచి
రిసొచి సిచచ్ జోవయింక దెయెదె. 15 తుయి, మాతుమ్,
జోవయించి రిసొ జాగర తా. కిచొచ్క మెలె, అమ్ సంగిలి
చి ఉపిప్రి జో బలే విరోదుమ్ కెరొల్ .

16 †అదికారుల్ చి మొకెమ్ అంక తొలితొ పరిచచ్ కెరిల్స్ తె
కోయి అంక తోడు సంగితి నాయ్. మాయబుదిద్ తిలి
రితి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తుకెల్ తా అంక ములిల రితి జల.
జోవయించి జా పాపుమ్ జేఁవ్ నే వయితి రితి పబు
చెమించుప కెరుస్! 17 గని తెదొడి జా అదికారుల్ చి మొకెమ్
పబుయిఅంకతోడుతా,ఒతత్ బెర తిలయూదుల్ నెంజిలస
సూన్ తి రితి సుబుమ్ కబుర్ పూరి ఆఁవ్ సూనయ్ తి
రితి అంక సెకి దిలన్. చి జొయియ్ తోడు తతికయ్,
పమాదుమ్నేజతిరితిరచిచ్ంచుపజలయ్‡,వాగుచిచోండి
తెంతొ రచిచ్ంచుప జలి రితి. 18 కచితుమ్, సయ్ తాన్
కెరయ్ త పమాదల్ ఎతిక్ తెంతొ పబు అంక రచిచ్ంచుప
కెర, పరలోకుమ్ తె అంక తియనెదె. జోవయింక కెఁయఁక
తెఁయఁక ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ క గవురుమ్ కెరె తతుత్ !
ఆమేన్.
ఆకర్ కోడు

19 పిసిక్లల్క చి అకులక పడొత్ ఒనేసిపొరుచి గెర్ చ
ఎతిక్జిన్ క అంచి ముదుద్ సంగు. 20 ఎరసుత్ ను కొరింది
పటున్మ్ తె తా గెలొ. తోపిముక, జోక జీవ్ చెంగిల్ నాయ్
చి రిసొమిలేతు పటున్మ్ తెముల దిలయ్.

21 తెరెల్, చలిల్ పొది నే జెతె జే. యుబూలస్, పుదెన్స్,
లీను, కౌల్దియ చి ఇనెన్చ నంపజల బావుడుల్ జల రిత
ఎతిక్జిన్ తుక జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

22 పబు తుచి ఆతమ్ తెన్ తవుస్! జోవయించి దయ
తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

* 4:6 4:6 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ బలి జతి సమయుమ్…’. జోనిజుమిబలి జయెనాయ్, గని జోమొరుక తిలిస్ చిటాలికయ్దసిస్ సంగితయ్. † 4:16 4:16
ఈంజఉతుమ్ రెగిడిల్ పొది పవులు రోమ్ తెజేలిజాతిలొ, బెరె. బారికుల్ 28:16-31దొనిన్ వెరుస్ల్ ఒతత్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ నెంతె తిలన్,చి పడొత్ , బెరె,జోవయించితగు
సూనల్. ‡ 4:17 4:17జా సుటుట్ పవులుచి తగు సూనిల్సి విడద్ల్ కెరల్, బెరె, గని పడొత్ అనెన్క్ సుటుట్ దెర, తగు కెర, బోడి గండల్ కెర మారల్ మెన సగుమ్ జిన్
ఉచరతి.
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తీతుక రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తీతుక రెగిడిల్ ఉతుమ్

సుబుమ్ కబుర్కామ్కెరి రిసొపవులుక పబు నిసానిల్సి
1 దేముడు నిసానల్సచి నముకుమ్ చి రిసొ, 2 నే మొరె

కెఁయఁక తెఁయఁక జితి బతుక్చి రిసొ, ఆస తెన్ బకిక
మూలుమ్ జతి నిజుమ్ తి రిసొ, “పరలోకుమ్ తెమానుస్ల్
బెదితి వాటు ఆఁవ్ దొరుక్ కెరిందె” మెన, అబదుద్ మ్
కెఁయయ్ నే జతొ దేముడు కిచొచ్ నే జెరమ్య్ తె అగెగ్ తెంతొ
పమానుమ్ సంగ దిలొ. జొయియ్ జా పమానుమ్ సంగిలి
రిసొ అమ్ క పూరి దయిరిమ్. 3 “పరలోకుమ్ తెమానుస్ల్
బెదితి రచచ్నచి వాటు ఆఁవ్ దొరుక్ కెరిల్స్ చి కోడు పలాన్
సమయుమ్ క బార్ కెరిందె” మెన జో అమ్ చొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలొ దేముడు అగెగ్ తెంతొ ఉచరయ్ తిలన్, చి
“తుయి సూనవు”మెన ఆడదాఅంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలి
సుబుమ్ కబుర్ఆఁవ్ సూనయ్ లిస్తెన్అపెప్జాకోడుబార్
కెర అసెస్.

4 సొంత పుతుత్ జలొ రితొ తీతుక, అమ్ చి ఎకిక్
నముకుమ్ చి రిసొ అబొబ్సి జలొ రితొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడిల్
ఉతుమ్. దేముడు అబొబ్స్ చి అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జలొ *కీసుత్ యేసుచి దయ సేంతుమ్ తుచి తెన్ తవుస్.

5ఒతత్ కేతు డిబబ్తెతుక కిచొచ్కములిలయ్మెలె, ఒతత్చ
సంగుమ్ లుతె కిచొచ్ కిచొచ్ పిటట్ అసెస్ గే, తుయి చెంగిల్
నెరవెరుస్ప కెరి రిసొ. జేఁవ్ కమొతె కిచొచ్ ఏక్ చి రిసొ
సంగిలయ్మెలె, జానిస్, గెద. “ఒతత్చ ఎతిక్ పటున్మ్ తెచ
సంగుమ్ ల్ క జేఁవ్ దెకిత్ రిసొ †వెలెల్ల మానుస్ల్ క నిసానొల్ ,
చిజోవయింక అదికారుమ్ దేసు”మెలయ్. దసిస్ కెరు.

6 కీస మానుస్ల్ క జా అదికారుమ్ దెంక మెలె, ‘జేఁవ్
పొరపాట్ ఇండితస నెంజితి’మెన ఎతిక్జిన్ జానుక. ఎకిక్
తెరిన్తెన్ చొమానుస్, చి జోచ బోదల్, యేసుపబుక నంపజా
తా, ఆరి సొంత ఇసుట్ మ్ కెరి రితి డబుబ్ల్ గట పాడ్ నే
కెరస జా తంక, చి జోవయించ ‡అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు
సూన్ తస జేఁవ్ బోదల్ తంక. 7 కిచొచ్క మెలె, సంగుమ్ క
పాసట్ర్ జతొ కేన్ వెలొల్ మానుస్ దేముడుచి గేర్ చి కామ్
దెకితొసొ జయెదె. జాకయ్ జో సతిత్మ్ ఇండితొసొ తంక,

పొరపాట్ ఇండితొసొ తంక నాయ్. అనెన్ మానుస్ల్ క నే
సూన్ తెసొంతఇసుట్ మ్అయ్ లిరితి కెరొసొజోతంకనాయ్,
బేగి కోపుమ్సేడొత్సొనేజాజంక,మతిత్లొస్జవుస్, పెటొత్ సొ
బియడొత్సొ జవుస్, గార్ వాట్ తె డబుబ్ల్ ఆస జతొసొ
జవుస్జోతంకనాయ్. 8వేరతెంతొఅయ్ లసకమరియాద
దెకితొసొ, చెంగిల్ తిలిస్ ఎతిక్క పేమ కెరొసొ, చెంగిల్ బుదిద్
సుదొ, సుదిద్ తెన్ సతిత్మ్ నాయిమ్ ఇండితొసొ, పబుచి సేవ
ఎకిక్సతిత్మ్తెన్కెరొసొ,ముదొద్ కెరంతొసొజాతంక. 9పడొత్ ,
దేముడు అమ్ క దిలి జోచి నిదానుమ్ తెన్ చి యేసుచి
రిసొచి చి బోదన అమ్ జోచ బారికుల్ క సికడ అసుస్మ్.
జయియ్ బోదన జో ఎకిక్ నిదానుమ్ దెరనుక అసెస్. కలిత్
నెంజిలిసి సరి జతి బోద కెరుక జోక సెకి తయెదె, చి జా
సుబుమ్ కబుర్ నెస వేర సికడత్సక సరిగా జబాబ్ దెంక జోక
సెకి తయెదె.

10 సరిగా జబాబ్ దెంక పాసట్ర్ క సెకి తంక ముకిక్మ్.
కిచొచ్క మెలె, కోడు నే సూన్ త బుదిద్ నెసిత మానుస్ల్
ఒగగ్ర్ జిన్అసిత్. ఆరిచకొడొజేఁవ్ లటట్బెత్ తవుల. మోసిమ్ చి
బోదన కెరె తవుల. దసిస్ కెర కో కో ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరతి
మెలె, ‘యూదుల్ చి సుదిద్ గురుచి సునన్తి నే కెరనెల్ సతిత్మ్
నాయ్’ మెన సికడత్స. 11 జోవయింక ముదొద్ కెరుక
అసెస్. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ సికడుక నాయిమ్ నెంజిలి
అబదుద్ మ్ జేఁవ్ లాబుమ్ ఆననుక ఉచర సికడ, పూరి
సగుమ్ కుటుంబల్ క సికుక్ కెర, జోవయించి §నముకుమ్
పాడ్ కెరతి. జెఁవివ్ చోండి డంకవుక అసెస్. 12 జేఁవ్
మోసిమ్ కెరసతెచొ సొంత ఎకిక్లొ సొంత కిచొచ్ ఏక్ మెన
అసెస్మెలె, “అమ్ చ *కేతీయులు అగెగ్ తెంతొఅబదుద్ మ్ చి,
మూరుక్డుల్ ,బదుద్ కుమ్ చ,జోవయించిపెటిట్ బెరవంతిఆసక
జితసయ్” మెన సంగ అసెస్. 13 జా సాచి సతిత్మ్.
జాకయ్, జోవయించి తపుప్ జేఁవ్ పూరి అరుద్ మ్ జతి రితి
సొసుట్ మ్ గటిట్ఙ సంగు, చి 14అమ్ చయూదుల్ చపూరుగ్ ల్
తెంతొచమానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్ మతెత్లివొ కి, సతిత్మ్ నెసిత
మానుస్ల్ సికడత్ †కొడొ కి బింక పిటట్వన, యేసుపబుచి
ఉపిప్ర్ చినముకుమ్తెన్బెదితిబోదజేఁవ్ ఎకిక్ నిదానుమ్
నంప కెర, ఆతమ్క చెంగిల్ జంక జయెదె.

15 ఆతమ్క సుదిద్ జలస, జలె, కతిసి పితిసి చడితిసి
చెంగిల్ మెనుల. కిచొచ్ వసుత్ వ కి జోక ‡సుదిద్ తయెదె.
గని, జోవయించి పాపుమ్ క ఆతమ్ పాడ్ జా పబుచి ఉపిప్రి
అనామ్నుమ్ జలస, జలె, జోవయింక కిచొచ్ వసుత్ వ సుదిద్

* 1:4 1:4 ‘కీసుత్ ’ మెలె, దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక పడొత్ క తెదయిందె; మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్ క పమానుమ్
సంగ తిలొ. గీకు బాస తెన్ జో రచిచ్ంచుప కెరొసొక ‘కీసుత్ ’ మెనుల, ఎబీ బాస తెన్ జోవయింక ‘మసీస్యస్’ మెనుల. † 1:5 1:5 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
జతిస్ తెవయసుముకిక్మ్నాయ్, గని పబుచి బుదిద్ జోవయింక తిలిసిముకిక్మ్. ‡ 1:6 1:6జాబుదిద్ తిలె,అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ చికోడు కి సూనుల, గెద.
§ 1:11 1:11మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయవాటు,యేసుకీసుత్ క నంపజతి వాటుయి రచిచ్ంచుప జంక జయెదె చి నముకుమ్. రోమియుల్
3:23, 24, 28, 30, చి 4 అదయ్యిమ్, చి గలతీయుల్ 2:16. * 1:12 1:12మెలె, ‘కేతు డిబబ్చ మానుస్ల్’. † 1:14 1:14 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్

నంబర్ ఉతుమ్ 4:3-4. ‡ 1:15 1:15 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 1:4-5. § 1:15 1:15 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 4:2.
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తయె నాయ్. జోవయించి సొంత మెనుస్ కి పూరి గార్ జా
అసిత్, చి §కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ మెన జానెల్ కి, చెంగిల్ ఇండుక
పిటట్వన,జోవయించి బుదిద్ గార్ జాజోవయించి ఆతమ్ పాడ్
కెరన అసిత్. 16 “దేముడుక జానుమ్” మెనంతతి, గని
జోవయించ కమొక దెకిలె, ‘దేముడుక నేన్ తి’ మెన పూరి
రుజుజ్ జతయ్. జేఁవ్* వెటాక్రుమ్ జా అసిత్, పబుచి కోడు
సూన్ తినాయ్, జేఁవ్ చి కిచొచ్ చెంగిల్ కామ్ క నెంజితస.

2
తీతు కిచొచ్ కిచొచ్ బుదుద్ ల్ సికడుక గే పవులు రెగిడిల్సి

1 తుయి, మాతుమ్, తీతు, ముకిక్మ్ క తుయి కిచొచ్
కెరుక మెలె, సరి జతి బోదనతె బెదితిసి ఎతిక్ సికడెత్ తా
2మంతమానుస్ల్ క తుయి కిచొచ్ బుదిద్ సికడు మెలె, కిచొచ్తె
కి *ముదొద్ కెరనబుదిద్ ఇండుతు,మరియాదబుదిద్ ఇండుతు,
బుదిద్ సుదల్ తతుత్ , చి పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ క,
పేమక, చి నిదానుమ్ క జోవయించిఆతమ్తె చెంగిల్ దెరనుక
జా తతుత్ .

3 పడొత్ మంతిర్ మానుస్ల్ క కిచొచ్ సికక్డు మెలె, జేఁవ్
కి దేముడుక గవురుమ్ దెతి రితి జోచి సుదిద్ మరియాద
ఇండుతు, †సొండెల్ జతు నాయ్, చి సూరు గటక దెరున్
సేడుత్ నాయ్. జేఁవ్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ క కెరుక మెలె, చెంగిల్
తిలిసి ఎతిక్ సికడ. 4 జోవయించ ఉబెడివొక బుదిద్
ఆనవుక. కీస బుదుద్ ల్ జోవయింక జేఁవ్ సికడుక మెలె,
జోవయించ మునస్రుస్ల్ క చి బోదల్ క జేఁవ్ పేమ దెకితె
తంక, 5జేఁవ్ బమమ్బుదిద్ ముదొద్ కెరన బుదిద్ ఇండుక, లంజె
కెరిస్ తె ఉచరిస్ తె ఎదగ్రె నే బెదుక, గెర్ చి కామ్ చెంగిల్
నిదానుమ్ కెరుక, మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకితె తంక, చి
జోవయించమునస్రుస్ల్ చి తెడితాదాక్ కెరన,జోవయించి
కోడు సూనుక. సంగుమ్ చ తేర్ బోదల్ కిచొచ్క ఇస బుదుద్ ల్
ఇండుక మెలె, ఇసి ఇండిలె, ‘నాయ్ గెద, పొరపాట్ జతి
నాయ్’మెనదెక, దేముడు దిలితుమ్సూనయ్ తియేసుచి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ క ఒతత్చ కేన్ మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్
ఉచరుక నెతిరి.

6 దసిస్, ఉబెడల్ క కిచొచ్ సికక్డు మెలె, “ఆసల్ రకన
తుమ్బుదిద్ ఇండ”మెనతుయిబలవంతుమ్కెరు. 7అనెన్,
జేఁవ్ తుచ కమొ దెక సికిత్ రితి చెంగిల కమొ కిచొచ్
జలెకి నిదానుమ్ కెరె తా. అనెన్, తుయి బోదన కెరిస్ తె
సతిత్మ్ బుదిద్ చిమరియాదదెకవు. 8అనెన్,జాబోదనతె కీస
కొడొ కావలె మెలె, నిజుమ్ తె వడితె కొడొయ్, ‘తపుప్’ మెన
కో సంగుక నెతిర కొడొయ్. దసిస్ తిలె, కో వేర సంగితొసొ

జలె, కిచొచ్ తపుప్చి రిసొ అమ్ క సంగుక నెత, లాజ్ జా,
జోచి తపుప్ చినెదె.

9 పడొత్ గొతిమానుస్ల్ క తుయి కిచొచ్ బుదిద్ సికక్డు మెలె,
‡‘ఆమ్ కి నంపజలస జా అసుస్మ్ చి వెలొల్ జలమ్’ మెన
నే ఉచరంతె పోటి నే కెరె జోవయించ ఎజొమానుల్ చి తెడి
తా జోవయించి కోడు సూన, కిచొచ్ కామ్ చి రిసొ జలెకి,
జోవయింక సతిత్మ్ కెరె తతుత్ . జా కామ్ జేఁవ్ కీసి కెరుక
ఎజొమానిచి ఇసుట్ మ్ తయెదె గే, దసిస్ కెరుక. పడొత్ ,
జోవయించ ఎజొమానుల్ చి కోడు నెతొవుక నాయ్. 10 పడొత్
చోరుక నాయ్. గని పూరి సతిత్మ్ నిదానుమ్ తతుత్ . కిచొచ్క
మెలె, దసిస్ సతిత్మ్ ఇండిలె, దేముడు అమ్ చొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ దిలి చి బోదనచి సతిత్మ్ జేఁవ్ ఇండితిస్ తె రుజుజ్
డీసెదె, చి జాకయ్ ‘సతిత్మ్’ మెన అనెన్ మానుస్ల్ దెక
ఒపప్నుల.

11 దసిస్, ‘బూలోకుమ్ చ §కేన్ రగుమ్ చ మానుస్ల్ క
కి రచిచ్ంచుప జతి వాటు దొరుక్ కెరిందె’ మెన దేముడు
కెరిల్ దయ అసెస్, డీస అసెస్. 12 జా దయ అమ్ క కిచొచ్
సికడత్య్ మెలె, దేముడుక విరోదుమ్ జల వెరి కమొ వెరి
ఆసల్ ముల మారుస్ప జా, బుదిద్ జా, సతిత్మ్ ఇండ, జో
దేముడుచి గవురుమ్ రుజుజ్ జతి రితి ఈంజ లోకుమ్ తె
జిఁయ. 13 ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన అమ్ పూరి దయిరిమ్
నముకుమ్ తిలిజోదెతి సరద్వరుమ్ జెయిమ్జతిస్ క అమ్
నిదానుమ్ రకితె తంక. మెలె, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జలొ
పరలోకుమ్ చొ దేముడు అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ
యేసుకీసుత్ ఉత జెతిస్ క చి జో అనెన్ ఉత జెతిస్ తెన్
పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ డీసిత్స్ క అమ్ పేమ తెన్ రకితె
తంక. 14పాపుమ్ ఎతిక్ తెంతొ అమ్ క *నెతొవితి రిసొ,
చి ‘అంచ సొంతమానుస్ల్ జా సతిత్మ్ కమొ కెరి ఆస తెన్
ఇండుత్’ మెన అమ్ క సుదిద్ కెరి రిసొ, అమ్ చి రిసొయేసు
జోచి జీవ్దామొర గెలన్.

15 జలె, తీతు, ఈంజ ఎతిక్ తుయి సికడెత్ తా. ఒతత్చ
నంపజలస సతిత్మ్ ఇండుక అనెన్ నిదానుమ్ సికిత్ రితి,
పబు తుక దిలి అదికారుమ్ తెన్ జోవయించ తపుప్ల్
జోవయింక దెకవు, చి జేఁవ్ బుదిద్ జతి రితి జోవయింక
సతిత్మ్దెకవ దయిరిమ్నిదానుమ్సంగు. జాఎతిక్తెతుక
కో నిసాక్రుమ్ నే దెకిత్ రితి గని తుకమరియాదదెకిత్ రితి
తుచి కామ్ కెరు ఇండు.

3
చెంగిల్ కమొ కెరుక

* 1:16 1:16 పబుచిమొకెమ్ చిమానుస్ల్ చిమొకెమ్. * 2:2 2:2 గీకు బాస చిజా కోడుతె సూరుల్ గట పితిసిముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి వేర కమొఎతిక్తె
ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి తయెదె. † 2:3 2:3 నెంజిలె, ‘జటిట్ కెరయ్ త ఆరిచ నిందల్ కెరు నాయ్’. ‡ 2:9 2:9 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్

6:1-2 దెక. § 2:11 2:11మెలె,మునుస్బోదల్ క, తేర్ బోదల్ క బాల వెలొల్ క, గొతిమానుస్ల్ క, గొతి నెంజిలమానుస్ల్ క, ఎతిక్ జాతుల్ చక, దేసిమ్ లు ఎతిక్క,
బాసల్ ఎతిక్క. కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 12:13, గలతీయుల్ 3:28, కొలొసిస్యుల్ 3:11, డీసయ్ లిసి 5:9. * 2:14 2:14 నెంజిలె ‘అమ్ క
అనెన్ గెనన విడద్ల్ కెరి రిసొ….’
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1 ఒతత్చ నంపజలొసక తుయి కిచొచ్ ఉచార కెరవు
మెలె, దేసిమ్ ఏలుప కెరసచి అదికారుల్ చి కోడు సూన,
జోవయింక మరియాద కెరుక. పబుతుమ్ చ ఆడచి రితి
జేఁవ్ ఇండుక. *కేన్ చెంగిల్ కామ్ అయ్ లె కి, తోడు కెరి
బుదిద్ తెన్ జాకామ్ కెరు. 2పడొత్ , కకక్ దూసుప కెరు నాయ్,
చిజటుల్ జతిసిదూరి కెరంతు,మెతత్నతతుత్ , కేన్మానుస్ల్ క
కిపూరిమరియాద కెరె తతుత్ .

3 ఆమ్ కి సొంత అగెగ్ బుదిద్ నెంతె తిలమ్, కోడు నే
సూన్ తసతిలమ్,మోసిమ్జాపాపుమ్ తెగెతెతిలమ్, వేర
వేర ఆసల్ ఊసిల్ క దెరున్ సేడ తిలమ్, కుసిస్దుమ్ తెన్
గోసల్తెన్జితెతిలమ్,అమ్ఇండిత్తిలిబుదిద్ దెకిలెఅనెన్
మానుస్ల్ అమ్ క ‘వెటాక్రుమ్ చ’ మెంతె తిల, చి ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ విరోదుమ్ కెరె తిలమ్. 4 గని దేముడు అమ్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొచి దయ పేమ †రుజుజ్ జా అమ్ క డీసిల్
తెంతొ, 5జో అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ , అమ్ కిచొచ్ పునిన్మ్
కెరిల్ రిసొ నాయ్, గని పూరి జోచి పెటిట్చి కనాక్రుమ్ చి రిసొ
అమ్ క నొవర్ జెరమ్య్ లి రితి కెర, జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క
అమ్ చి పెటిట్ దా అమ్ క దోవ, సుదిద్ కెర, అమ్ క మారుస్ప
కెరల్న్. 6 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి ఎదివాట్
దరుమ్మ్ తెన్ అమ్ చి ఉపిప్రి సుఁవ దిలన్. అమ్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ ‡యేసుకీసుత్ చి అతిత్ సుఁవ దిలన్.
7 కిచొచ్ దొనిన్చి రిసొమెలె, అమ్అగెగ్ తెంతొపూరిపాపుమ్
సుదల్ జలెకి అమ్ పునిన్మ్ జలి రితి జో దెకుక జోచి సరద్.
జోచి దయ వాటు అమ్ జోచ పుతత్రుల్ జా పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తెబెదితివరుమ్దొరుక్ జలిదయిరిమ్అమ్ క తంక
మెనయ్ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ కెరల్న్. 8 “పబుచి కోడు ఈంజ”
మెన కచితుమ్ దెరను. అమ్ చొ దేముడుక నంపజలస
బుదిద్ జా §చెంగిల కమొ నిదానుమ్ ఇండుక ఎకిక్ ఆస
జంక సికుక్త్ మెన ఈంజేఁవ్ కొడొ తుయి దయిరిమ్ తెన్
గటిట్ఙ సంగితె తామెన అంచి ఆస. చెంగిల కమొ ఇండిలె,
ఎతిక్జిన్ క కామ్ క జెయెదె. 9 గని తెలివి డీసుక ఉచర
సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ కిచొచ్ కొడొ పుసితె తతత్తి. దస బుదిద్
నెంజిల తగుల్ పోన, పూరుగ్ ల్ చ సెకుమ్ లుతె జెరిమ్లసచి
రిసొచఆరిచమతెత్లివొపోన,కొడొజుజవజటిట్ జతిసిపోన,
అమ్ యూదుల్ చ ఆగన్ల్ చి రిసొచ కొడొచ తగుల్ పోన.
దసచతెలాబుమ్నాయ్,కామ్ క నెంజిలి, కిచొచ్ చెంగిల్ దెరి
నాయ్చి రిసొ దసచ దూరి కెరు.

10 కేన్ మానుస్ జలెకు కొడొ జుజయ్ తిస్ గటక ఒతత్చ
నంపజలసక జటుల్ జటుల్ కెరయ్ తి రితి జలె, తొలితొ చి
సుటుట్ జవుస్,తివెవ్రి జవుస్,జోకజాగర సంగతా,చిఒతత్
తెంతొ జో అనెన్ అలల్ర్ కెరెల్, జో తెన్ బెద నాయ్. 11 దసొ

మానుస్మారుస్పజాగార్జాఅసెస్,పాపుమ్జాఅసెస్మెన
తుయి జానిస్. జోచి పాపుమ్ జోచ కమొతె రుజుజ్ జతయ్.
జోచిపాపుమ్జో వయజోచిసొంత సిచచ్ ఆనన అసెస్.
తీతుక పవులు బుకారిల్సి

12 అరెమాక గే, తుకికుక గే తుచితె ఆఁవ్ తెదయ్ లె,
నికొపొలి పటున్మ్ తె అంచితె బే బేగి జెంక చజు. చలిల్ పొది
ఒతత్య్ తంక ఉచర అసిస్. 13 పడొత్ , ఆగన్ల్ చ తీరుప్ల్
రుజుజ్ ల్ సంగితొ జేనాను చి అపొలోల్ పయానుమ్ క అనెన్
బార్ జతి పొదిక పయానుమ్ క జోక కిచొచ్ కొతుక్ నే తతి
రితి, కామ్ క జెతిసి ఎతిక్ దొరుక్ కెరు. 14 పడొత్ , అమ్ చ
నంపజలొసక ఆరి పలితుమ్ నే దెరి రితి కామ్ క నెంజిలి
రితి నే జితె,బాద తిలతోడు నెంజిలమానుస్ల్ క తోడు దెతి
రిసొ *చెంగిల్ కమొతె బెద కమొతె నిదానుమ్ కెరుక జేఁవ్
అలవాట్ జతు.

15 అంచి తెన్ తిలస ఎతిక్జిన్ తుక జోవయించి పేమ
సంగ తెదయ్ తతి. అమ్ చి తెన్ పబుచి ఉపిప్ర్ చి ఎకిక్
నముకుమ్ తా ఒతత్ తిల అమ్ క పేమ కెరసక అమ్ చి పేమ
సంగు.
తుమ్ ఒతత్ తిలస ఎతిక్జిన్ చి ఉపిప్రి పబుచి దయ

తవుస్!

* 3:1 3:1 నెంజిలె, ‘దేసిమ్ క తోడు కెరి కేన్ కామ్….’ † 3:4 3:4యేసుఅయ్ లిస్తెన్,జోఅమ్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తిఅరిప్తుమ్జలిస్తెన్. ‡ 3:6
3:6 జోమొర పరలోకుమ్ తె ఉటట్ గెలిస్ క చి జో పారద్న కెరిల్స్ క యేసు అబొబ్స్ చి జోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జెతికయ్ వాటు దొరుక్ కెరల్న్. యోహాను 14:16,
16:17. § 3:8 3:8 నెంజిలె ‘చెంగిల్ కామ్ దొరుక్ కెరనుక దెకనుక సికుక్త్’ మెన…. * 3:14 3:14 నెంజిలె ‘చెంగిల్ కామ్ దొరుక్ కెరనుక దెకనుక
సికుక్త్’.
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పిలేమోనుక రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు పిలేమోనుక రెగిడిల్

ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2 పేమ తిలొ అమ్ చి తెన్ పబుచి కామ్ తె బెదిలొ

*పిలేమోనుక, పడొత్ అమ్ చి బేని జలిఅపిప్యక, చిఅమ్ చి
తెన్ చి కామ్ కెరొ †అరిక్పుప్క కి, పడొత్ తుచి గెరి సబ కెరి
సంగుమ్ చ ఎతిక్క, కీసుత్ జలొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్
ఆఁవ్ సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ ‡జేలి జలొ పవులు అమ్ చొ
బావొ జలొ తిమోతి తెన్ రెగిడిల్ ఉతుమ్.

3 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి, పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
పిలేమోనుచి రిసొ పవులు సరద్ రెగిడిల్సి

4 ఓ పిలేమోను, పారద్న కెరె పొది తుక కెఁయఁక ఉచరెల్
కి, అంచొ దేముడుక తుచి రిసొ అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి.
5 కిచొచ్క మెలె, పబు జలొ యేసుక తుయి నంపజలిస్ చి
రిసొ, చి జోవయింక నంపజా సుదిద్ జా జోచయ్ జల
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుయి పేమ కెరె తతిస్ చి రిసొ ఆఁవ్
సూన్ తె తతత్సి. 6 అనెన్ మానుస్ల్ కీసుత్ క నంపజతి రితి,
జోచి ఉపిప్ర్ చి తుచి నముకుమ్ తె తుయి జోవయింక
బెదవంతసి. తుయి దసిస్ జతిసి పలితుమ్ దెరుస్ చి కీసుత్ చి
తెడిఅమ్ క దొరుక్ జతి చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్చి రిసొఅరుద్ మ్
కెరన జేఁవ్ అనెన్మానుస్ల్ కి దెరన్ తు మెన కి ఆఁవ్ పారద్న
కెరసి.

7 అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ ఆఁవ్ పారద్న కెరిస్ తె అంచి సరద్
సంగితసి మెలె, బావొ, తుచి పేమచి రిసొ అంక ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జా అసెస్. కిచొచ్క మెలె తుచి పేమచి రిసొ
పబుచయ్ జల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్చి దయిరిమ్
తుయిఅనెన్ జియడిల్ రితి కెర అసిస్సి.
ఒనేసిముక పిలేమోనుతె అనెన్ తెదయ్ లిసి

8 జాకయ్, ఏక్ కామ్ చి రిసొ తుక సంగుక అంక
దయిరిమ్. జా కామ్ తుయి జరుగ్ కెరుక ముకిక్మ్ చి రిసొ

తుక ఆడ దెంక కి కీసుత్ చి తెడి అంక దయిరిమ్ అసెస్, 9 గని
అంచి పేమక తుక ఆడ దెయి నాయ్, గని ఆఁవ్, మంతొ
మానుస్, కీసుత్ జలొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి
రిసొ జేలి జలొ పవులు, తుక ఆఁవ్ పారద్న కెరిల్ రితి
బతిమాలప్ జా 10 కిచొచ్ నఙితసి మెలె, అనెన్ పుతుత్ రితొ
జలొ ఒనేసిముచి రిసొ తుక ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతసి. ఆఁవ్
జేలి జలి తెంతొజోవయింక §అబొబ్సి రితొజా అసిస్.

11 అగెగ్, మాతుమ్, జో *ఒనేసిము తుక గొతిమానుస్
జలెకి, తుక †కామ్ క నెంజిలొ. గని అపెప్, జలె, తుక
కి అంక కి కచితుమ్ కామ్ క జెయెదె. 12 జలె, అంచి
సొంత జీవు తెదయ్ లి రితి; తుచితె జోవయింక ఆఁవ్ అనెన్
తెదయ్ తసి. 13 సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ లి రిసొ
ఆఁవ్ జేలి జలిస్ తె జో అంక అనెన్ తోడు తతి రితి, జోచి
అతిత్ తుయి అంక తోడు దిలి రితి, జోక ఇనెన్ అనెన్ సేంపు
తియంతయ్, 14గని,తుచిసెలవ్నెంతెఅనెన్ తియంతయ్
జలె, తుక బలవంతుమ్ కెరిల్ రితి జయెదె మెన, నెసిలయ్.
తుచి ఇసుట్ మ్ క తుయి సొంత తెదయ్ లె జలె, బాద తయె
నాయ్.

15 తుచితె తెంతొ జో ఉటట్ నిగ గడియ వేరతె తిలిసి
కిచొచ్క గే జరుగ్ జలి మెన ఆఁవ్ ఉచరిసి కిచొచ్ మెలె, జో
అపెప్ తెంతొ అగెగ్చి బుదిద్ నెంతె తుక నిదానుమ్ తా ఒగగ్ర్
దీసల్ చి చెంగిల్ సేవ కెరి రిసొయి ఇసి జరుగ్ జంక పబు
సెలవ్ దిలన్. 16అపెప్ తెంతొ జో తుక రితొయి గొతిమానుస్
నెంజె. ‡అంక తుక జో గొతిమానుస్ జయెదె, గని అనెన్ జో
§పబుక నంపజా,బుదిద్ మారుస్పజాఆతమ్క తుక పేమతిలొ
బావొ కి జా అసెస్చి, పూరి నిదానుమ్ తయెదె. ఇనెన్ అంక
దసిస్ నిదానుమ్ తిలొ. అనెన్ తుకయ్ కి దసిస్ నిదానుమ్
తయెదె.

17జాకయ్, ‘పబుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ తె జో అంచి
తెన్బెదఅసెస్’మెనతుయిఅంకపేమఅసిస్స్జలె,తుయి
అంకయ్ కీసి బెదవంతె గే,జోఒనేసిముక కి దసిస్ బెదవను.
18 జో తుక కిచొచ్ నసుట్ మ్ కెర తయెదె గే, జో తుక కిచొచ్
రునుమ్జా అసెస్ మెలె, ఆఁవివ్పూచిజా తుక దెయిందె.

19 ఆఁవ్ పవులు, సొంత ఆతు తెన్ ఇసి మెన రెగిడత్సి.
ఆఁవ్ సొంత పూచి జా, ఒనేసిము తుక దెంక తిలిసి ఆఁవివ్
దా గెలిందె. తూయి, మాతుమ్, తుచి ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ చి

* 1:1-2 1:1-2జోసొమాస్రిజాతిలొ, కిచొచ్గె,జోవయింక గొతిమానుస్ తిలొ; 10-16చికొడొ. అనెన్,మానుస్ల్ గోత్అయ్ లె, జేఁవ్ తతా గదివొజోవయించి గెరి
తిల, బెరె; 22చి కోడు దెక. † 1:1-2 1:1-2 కొలొసిస్యుల్ 4:17 దెక. కొలొసిస్య్ చి సంగుమ్ తెజో అరిక్పుప్క కి పబుచి కామ్ కెరెదె, కిచొచ్గె. ‡ 1:1-2
1:1-2 రోమ్ పటున్మ్ తె జో జేలి జా తిలి పొది ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్ , మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి. బారికుల్ 28:16 దెక. నెంజిలె, సరియ పటున్మ్ తె, బారికుల్
23:23-24:27, నెంజిలె ఎపెసు పటున్మ్ తె, గని ఎపెసుతె జో జేలి జలిస్ క రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె; బారికుల్ 16:23; చియెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33; కి
జేలిజాతిలన్, గని ఒగగ్ర్ దీసల్నాయ్. § 1:10 1:10 పవులుజోవయింక సికడిత్కయ్, కిచొచ్గె,జోఒనేసిము కీసుత్ క నంపజలొ,చి దసిస్కయ్,చిజోవయించి

పేమకయ్, దసిస్ సంగితయ్. * 1:11 1:11 కొలొసిస్ పటున్మ్ చొమానుస్ జయెదె. కొలొసిస్యుల్ 4:8-9 దెక. † 1:11 1:11 ‘ఒనేసిము’ మెలినావ్ క
కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, ‘కామ్ క జెతొసొ’. ఒగగ్ర్ జిన్ గొతిమానుస్ల్ క, బెరె, జా నావ్ తిలి. జో అగెగ్ కిచొచ్క కామ్ క నెంజిలొ మెలె, జో ఉటట్ నిగ తిలి రిసొ;
15చి కోడు, చి ఏక్ వేల చోర తిలొ, 18-19చి కోడు. ‡ 1:16 1:16 నెంజిలె ‘తుయి కి జో కి కొలొసిస్యుల్ చి రిసొ ఆఁగ్ క తుక బావొ జయెదె, గని అనెన్,….’
§ 1:16 1:16 నెంజిలె ‘పబుచి తెడి తుక పేమ తిలొ….’ * 1:20 1:20 నెంజిలె ‘పబుచి తెడి తుయి కి ఆఁవ్ కి అసుస్మ్, చి….’
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రిసొ అంకయ్ రునుమ్ జలి రితి జా అసిస్సి, గని తుక
సంగుక నెసి. 20 గని, బావొ, *పబుచి తెడి అంక ఇదిల్
జవుస్ లాబుమ్ తుచితె దొరుక్ జతి రితి, దయ కెర, అంచి
పెటిట్ ఆఁవ్ సరద్ జతి రితి, పేమచి రిసొ జోమానుస్క తుయి
చెమించుప కెరు. 21 ‘సంగిలి కోడు సూనెదె. నాయ్,
అనెన్య్ చెంగిల్ కెరెదె’ మెన తుచి రిసొ అంక దయిరిమ్ చి
రిసొ, ఆఁవ్ ఇసిమెన తుక కబుర్ రెగిడత్సి.

22మదెనె, అంచి రిసొ ఒతత్ ఏక్ గది తెయార్ కెర. అంక
‘విడద్ల్ జా అమ్ తె గోత్ జెవుస్’ మెన అంచి రిసొ పారద్న
కెరసు. జలె, తుమ్ చ పారద్నల్ చి రిసొ పబు అంక వాట్
దెవుస్మెన అంచి ఆస.
ఆకర్ కోడు

23 కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి అంచి తెన్ †జేలి రితొ జలొ
‡ఎపపాతుక జోచి పేమసంగ తెదయ్ తయ్. 24అనెన్ కొనస్
మెలె, అంచి తెన్ పబుచి కామ్ కెరస మారుక్, అరిసాత్ రుక్,
దేమా, చి లూకా,జోవయించి పేమ కి సంగ తెదయ్ తతి.

25 పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ తిలిసి ఎతిక్ తుమ్ చి
ఆతమ్తె తవుస్.

† 1:23 1:23జో ఎపపా నిజుమి జేలి జా తిలొ గే ఎకిక్ జో పవులు తెన్ బెద జా బాద ఓరుస్ప జలి రిసొ దసిస్ మెన్ తయ్ గే నేనుమ్. ‡ 1:23 1:23జో
ఎపపా కి కొలొసిస్యుడు; కొలొసిస్యుల్ 4:12; చి కొలొసిస్తెచి సంగుమ్మొదొల్ కెర తిలొ; కొలొసిస్యుల్ 1:7.
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ఎబీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్*
ఎబీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్

యేసుకీసుత్ ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్
1ఒగగ్ర్ వేరవేరరగల్తెన్జోచ †కబురుల్ సంగిలసచిఅతిత్

దేముడు అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క జా పొది జోచ కొడొ లటట్బల్న్.
2 గని, ఈంజ ఉగుమ్ చి ఆకర్ చ పొదులె, జోచొ సొంత
పుతుత్ స్ చి అతిత్ అమ్ క జోచి ‡కోడు లటట్బ అసెస్. ‘జోచి
ఈంజ ఎతిక్’ మెనయ్, ఎతిక్ కి జోక అకుక్సుదొ మెనయ్,
దేముడు జో పుతుత్ స్ క నిసాన అదికారుమ్ దా అసెస్. జో
పుతుత్ స్ చిఅతిత్ ఎతిక్లోకుమ్ కజెరమ్య్ లన్. 3జోపుతుత్ స్ తె
దేముడుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్పూరి డీసత్య్,
చి నిజుమ్ దేముడు కీసొ అసెస్ గే, పుతుత్ సి కిచొచ్ నే
పిటెత్ §దసొస్యి అసెస్. జో పుతుత్ సి జోచి సెకి కోడుకయ్
లోకుమ్ లు ఎతిక్ కి జొయియ్ ఏలుప కెరయ్. అనెన్, పాపల్
పుంచి జతిమానుస్ల్ సుదిద్ జతి వాటు జో తెయార్ కెర తా,
పరలోకుమ్ తె దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ వెసిలన్. 4జో ఒతత్
నే వెసితె అగెగ్, దూతల్ చి కంట జోచి విలువ ఒగగ్ర్ తిలిస్ చి
రుజుజ్ అయ్ లి. జోచి నావ్ జోవయించి నావ్ చి కంట కెదిద్
విలువ జతయ్ గే, తెదిద్ వెలొల్ జో జా అసెస్.

5 కిచొచ్క జో ఇదిలి వెలొల్ జా అసెస్ మెన జానుమ్ మెలె,
దేముడుచి కోడుతె రెగడ్య్ లి రితి, కేన్ దూతక;
*“తుయిఅంచొసొంతపుతుత్ ,
తుక ఆజి ఆఁవ్ జెరమ్య్ లయ్అసిస్.”
మెనదేముడు కెఁయయ్ సంగిలన్ గె? నాయ్గెద, కేన్ దూతక
జో దసిస్ సంగె నాయ్. నెంజిలె,
†“జోక అబొబ్సి జయిందె, చి
జో అంక పుతుత్ జయెదె”
మెన కేన్ దూతక కెఁయయ్ సంగిలన్ గె? జోవయింక దసిస్
సంగె నాయ్. 6 పడొత్ , అనెన్, జో తొలుస్ర్ జతొ కీసుత్ క ఈంజ
లోకుమ్ తె దేముడు జెరమ్య్ లిపొది,
‡“ఆఁవ్ దేముడుచ దూతల్ ఎతిక్

జోకయ్ బకి కెరు!”
మెలన్. 7పడొత్ దూతల్ చి రిసొ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
§“జోజోచ దూతల్ క వాదుల్ రిత,
జోచ సేవ కెరసక ఆగివొ లగితి రిత
జో జరుగ్ కెరయ్.”
మెన సంగితయ్. 8 గని జోచొ సొంత పుతుత్ సి రిసొ కిచొచ్
మెన్ తయ్మెలె,
*“ఓ దేముడు, తుచి సిఙాసనుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక

తతిసి,
నీతిమెలొరానొచి డండొ తెన్ తుయి ఏలుప కెరసి.
9నీతిచిఉపిప్రిపేమతా, గనిఅబదుద్ మ్ఎదగ్రె నెసఅసిస్స్.
జాకయ్ తుయి అనెన్ తుచి తెన్ తిలి ఎతిక్ జీవుల్ చి కంట

వెలొల్ జంక మెన
దేముడు, తుచొ దేముడు,
తుచి ఉపిప్రిపూరి సరద్సంతోసుమ్జా
తుక నిసాన అదికారుమ్దా,
తుచి బోడితెజోచి తేల్ సువ దా అసెస్.”
10దేముడు అనెన్ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
†“తుయి, పబు, కిచొచ్ నెంజిలి పొది బూలోకుమ్

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

* : 1:0ఈంజఉతుమ్రెగిడొల్సొఈంజఉతుమ్ తె కిచొచ్ముకిక్మ్దెకయ్ తయ్మెలె,ఈంజయిలోకుమ్ చయూదుల్ చిదేముడుచి గుడి,పరలోకుమ్ క,మెలె
ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు తతిటాన్ క ఎకిక్టాలి జతయ్, నీడయ్జతయ్. దసిస్,యూదుల్ కెరి రితి సేవ కెర వెలెల్లపూజరుల్ చి కామ్యేసు పరలోకుమ్ తె
కెరి సేవక ఎకిక్ టాలి జతయ్, నీడయ్ జతయ్. ‘యేసు జోవయింక నంపజలసచి పాపుమ్ గెచచ్వ, పరలోకుమ్ తె దేముడు అబొబ్స్ చిమొకెమ్ అమ్ క తోడు తతి
తెంతొ జా అగెగ్చి రితి నాయ్’ మెనఈంజ ఉతుమ్ తె రెగిడిల్సి రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. † 1:1 1:1 దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస మెలె, జాకామ్ క కకక్ జో నిసాన
తయెదె గే, జోవయించి ఆతమ్క జోవయించి చోండి పుటట్వ జోవయించ కబురుల్ సంగెదె. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ చి అతిత్ కి జోవయించ కొడొ రెగడ్య్ లన్, పూరుగ్ మ్
పొది. ‡ 1:2 1:2 కీసుత్ సంగిలిసి, జోబోదన కెరిల్సి, జో కెరల్ కమొ, జో ఇండిలి బుదిద్ , జోమొర అనెన్ జలిసి, జా ఎతిక్తెయి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
జోవయించి అతిత్ అమ్ క జోవయించి కోడు సంగిల్ రితి జతయ్; జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు జోయేసుకీసుత్ యి, మెలి రితి. యోహాను 1:1-4,
14 దెక. § 1:3 1:3 కొలొసిస్యుల్ 1:15-17, 19, చి 2:19 దెక. * 1:5 1:5 కీరనలు 2:7 † 1:5 1:5 సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 7:14.
‡ 1:6 1:6 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:43, కీరనలు 97:7. § 1:7 1:7 కీరనలు 104:4. * 1:8 1:8 కీరనలు 45:6-7. † 1:10 1:10
కీరనలు 102:25-27. ‡ 1:13 1:13 కీరనలు 110:1,మతత్యి 22:44, ఎబీయుల్ 10:13.



ఎబీయుల్ 2:1 316 ఎబీయుల్ 2:18

2
యేసుమానుస్ల్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి

1 జలె, అమ్ జేఁవ్ చి సతిత్మ్ నే పఁవిస్తి రితి, నే
ములిత్ రితి ఆమ్ పెట నే దెర గెతె సూనిల్స్ చి చి రిసొ
చెంగిల్ ఉచర, అమ్ ఏదాసట్ కెరుక. 2 మెలె పూరుగ్ మ్ చి
*ఆగన్ల్ చి పమానుమ్ చి రిసొ దూతల్ జానవ కెర ఎతిక్
కోడు నిజుమ్ చి జలె, అనెన్, మానుస్ల్ ఆగన్ల్ చి కోడు
పిటట్య్ లె, దేముడుచి కేన్ జవుస్ కోడు నే కెరెల్, కీసి జేఁవ్
దూతల్ చి అతిత్ జో సంగిలి ఎదిలి సరిగా సిచచ్ జవుల
జలె, 3 అపెప్చి పబు దెతి ఈంజ వెలిల్ రచచ్నక ఆమ్
విలువ నే దెకిలె, విలువ నే కెరెల్, అమ్ చి సిచచ్ కీసి పిటెట్దె?
పిటెట్ నాయ్. ఈంజ రచచ్న, జలె, యేసుపబు తొలితొ
సొంతయ్జానయ్ లి రిసొ, జోక తొలితొ సూనల్స అమ్ కయ్
సాచి సంగిల. 4 పడొత్ , అనెన్, జో యేసుకీసుత్ చి అతిత్ జో
దెతి రచచ్నచి రిసొ దేముడు సొంత వేర వేరతె రుజుజ్ ల్
దెకయ్ లన్. కిచొచ్ కిచొచ్తె జా రచచ్నచ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్
మెలె, జోచి అదికారుమ్ దెకయ్ త వెలొల్ కమొ కెరిస్ తె, చి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి జోచి ఆతమ్వరల్ జోచి ఇసుట్ మ్ క కకక్
కకక్ వంట దిలిస్ తెయిఈంజ రచచ్నచి రిసొజోచిసాచిదా
అసెస్.

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

విలువ దెకితసి?
7 దూతల్ చి కంట జోక ఇదిలి దాక్ తతి రితి తుయి జరుగ్

కెరల్ది,
గని అపెప్ జోక గవురుమ్ కెర అదికారుమ్దా,
జోక ఏలుప కెరవ అసిస్సి.
8జోచిచాటు సుఁదితి రితి ఎతిక్ జోచి అతిత్
తుయిసొరప్ కెర దా అసిస్సి”
మెన రెగడ్ అసెస్. జలె, దేముడు ఎతిక్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర
దా అసెస్చి రిసొ జో ఏలుప నే కెరిసి కిచొచ్ కి నాయ్. ఎతిక్
జోచి అతిత్ తతిస్ చి రుజుజ్ అపెప్చి మటుట్ క అమ్ క సరిగా
డీసె నాయ్. 9 గని ఇనెన్ ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’
మెన యేసుకయ్ సంగితసుమ్. యేసుకయ్ దెకితసుమ్.
జో గడియయ్ దూతల్ చి కంట దాకు జలొ, గని దేముడు
అబొబ్స్ చి దయచి రిసొ ఎతిక్మానుస్చి నావ్ తెన్ అమ్ చి
సిచచ్ వయంతిరిసొజోబాదల్సేడమొరిల్స్ చిరిసొజోఅపెప్

ఎతిక్ అదికారుమ్ గవురుమ్ జా కిరీటుమ్ గలన ఏలుప
కెరయ్.

10 కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ జలి మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ క
జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదవంతి రిసొ
మానుస్ల్ క రచచ్న దొరుక్ కెరొసొ §బాదల్ ఓరుస్ప జతి
వాటుయి జీన సరి జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ పూరి జంక
ఎతిక్క ఆదారుమ్ తిలొ, ఎతిక్ ఏలుప కెరొ దేముడు జరుగ్
కెరిల్సి చెంగిలి, పూరి బెదితయ్. 11 నిజుమి, సుదిద్ కెరొ
యేసుక చి జోయేసు సుదిద్ కెరసక ఎకిక్మొదొల్; దేముడు
అబొబ్సి. జాకయ్, జోవయింక ‘అంచ బావుడుల్ ’ మెనుక
యేసుక లాజ్నాయ్.
12 *“అంచ బావుడుల్ తె తుచి నావ్ తుచి గవురుమ్

సూనయిందె,
సంగుమ్ చి నెడ్ మెతుచి గవురుమ్ గాయిందె”
మెలి కోడుతె, అనెన్,
13 †“జోచిఉపిప్రి అంచి నముకుమ్ తియిఁదె”
చి అనెన్,
‡“ఇనెన్ ఆఁవ్ అసిస్, చి దేముడు
అంక దిల జోచబోదల్ అంచి తెన్ అసిత్”
మెనయేసు సంగిల్ రితి రెగిడల్ కోడుతె ఇసి ఒపప్నొల్ .

14జలె, ఎకిక్ ఆఁగ్, ఎకిక్ లొఁయి బోదల్ ఎతిక్క తయెదె
చి రిసొ, సొంత కి ఈంజయ్ అమ్ మానుస్ల్ చి ఆఁగుతె,
ఈంజయి లొఁయితె జో యేసు మానుస్ జా జెరుమ్న్ జా
బెదిలన్. కిచొచ్క మెలె, మానుస్ సేడిత్ మొరున్ జో సేడ జీన,
మొరున్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి
జీనుక మెనయ్ అమ్ చి అఁగు అమ్ చి లొఁయి జో దెరనల్న్.
15 జోవయించి ఒండి జీవితుమ్ క మొరున్చి ఉపిప్ర్ చి
బయిమ్ క దెరున్ సేడల్ ఎతిక్జిన్ క విడద్ల్ కెరుక మెనయ్
దసిస్ జా జీనుక ఒపప్న, దసిస్ జా జీనల్న్. 16 కీసి మెలె,
ఈంజ ఎతిక్ కకక్య్ రచిచ్ంచుప కెరుక మెలె, దూతల్ క
రచిచ్ంచుప కెరుక నాయ్ గని §అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లసక ‘రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్. 17 జాకయ్,
దేముడుచిసేవ కెరొ కనాక్రుమ్దెకితొనిదానుమ్ చొపూజరి
జా, పెజల్ చ పాపల్ పుంచ దా జోవయింక దేముడు తెన్
అనెన్ బెదయ్ తి రితిచి అరిప్తుమ్ జతి రిసొయి, ఎతిక్
రగల్ క ఎతిక్ బాదల్ తె పెజల్ జల జోవయించ బావుడుల్ చి
రితి జో జంక తిలి. జోమానుస్ల్ చి రితిజాజోవయింక జెత
రగల్ బాదల్ జో ఓరుస్ప జలెకయ్ జో చెంగిలొ పూజరి జా
కనాక్రుమ్ దెకెదెమెనయ్. 18దసిస్,జోసొంతబాదల్ సేడ
పరిచచ్ జా జీనిల్ రిసొ, జేఁవ్ బాదల్ సేడ పరిచచ్ జత అనెన్
మానుస్ల్ క జో తోడు తంక తెరె.

* 2:2 2:2 నిరగ్మకాండుమ్ 20 అదయ్యిమ్, 31:18 చి దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:6 దెక. † 2:5 2:5యెసయా 65:17, 66:22, లూకా 21:33,
డీసయ్ లిసి 5:10, 21:1, తిమోతిక రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:12. ‡ 2:6 2:6 కీరనలు 8:4-6. § 2:10 2:10 18చూ కోడు దెక. * 2:12
2:12 కీరనలు 22:22. † 2:13 2:13యెసయా 8:17. ‡ 2:13 2:13యెసయా 8:18. § 2:16 2:16 గలతీయుల్ 3:6-9, చి రోమియుల్ 4
అదయ్యిమ్ దెక. ‘ఆతమ్క అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లస’మెలె, అబాహామ్ చి రితి నముకుమ్ తిలస.
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3
మోసే కంట దేముడుచొ పుతుత్ సి వెలొల్

1జాకయ్, పబుచి సుదిద్ జా జోచయ్ జల ఓ బావుడుల్ ,
పరలోకుమ్ తె బెదుక తుమ్ నిసాన జా జో బుకారల్స,
దేముడుచొబారికి జలొ, చిజోచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జలొ
మెన యేసుచి రిసొ అమ్ ఒపప్న అసుస్మ్. జలె, జోచి
రిసొ ఉచరుమ. 2 దేముడుచి గేర్ జల యూదుల్ తె తా
మోసే కీసి జో దేముడుచి కామ్ నిదానుమ్ కెరె తిలొ గే,
దసిస్ ఈంజ బారికి జతి రితి కామ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
కెరి రితి, కామ్ క నిసానొల్ దేముడుక యేసుయి నిదానుమ్
తిలన్. 3 గని గేరుచి కంట అనెన్ గేర్ బందిలొసొక కీసి
ఒగగ్ర్ విలువ తయెదె గే, దసిస్, దేముడుచి గేర్ చతె తిలొ
మోసేచి కంట యేసుయి జా గేర్ బందితొసొ జా తా, అనెన్
ఒగగ్ర్ గవురుమ్ క విలువ జతయ్. 4 ఎతిక్ గేరు, కచి అతిత్
గే బందిలిసి, గని ఎతిక్ బందితొసొ దేముడుయి. 5 జలె,
దేముడు పడొత్ క సంగిత కొడొచి రిసొ సాచి గురు సంగితి
రిసొ, జో దేముడుచి గేర్ ఎతిక్తె మోసే నిదానుమ్ చొ సేవ
కెరొసొ జలొ. 6 గని కీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె జా కెర, జో
పుతుత్ సి జలి రిసొ, దేముడుచి గేరు నిదానుమ్ ఏలుప కెరె
తిలన్. ఆకర్ ఎద జోచి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి డిటుట్ మ్ దెరనెల్,
జో రచచ్న దా అమ్ క పరలోకుమ్ తె బెదయ్ లిస్ చి అమ్ చి
దయిరిమ్, ఆస అమ్ దెరనెల్, జోచి గెర్ చయ్ ఆము జా
అసుస్మ్.

యేసు దెతి విసాంతి రచచ్న తుమ్ పిటట్వన నాయ్
7 “జాకయ్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సంగిలి రితి;

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

గే,
తుమ్ దసిస్ జానాయ్.

10 జేఁవ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జతికయ్, జా ఉగుమ్ చచి రిసొ
ఆఁవ్ కోపుమ్జా,

జోవయించిపెటిట్ , కెఁయఁకతెఁయఁకఅంచివాటుములపిట
గెతతి.

అంచి ఇసుట్ మ్ నేనిల్ రితి ఇండితతిమెలయ్, చి
11 ‘అంచి ‡సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్

నాయ్’మెన
ఒటుట్ గలన అంచి కోపుమ్ క ఒపప్నల్య్”
మెన, సంగితయ్.

12జలె,బావుడుల్ , జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతొ దేముడుక తుమ్
దూరి నే జతి రితి, తుమ్ తె కిచొచ్ పెటిట్ గరిచ్ జోచి ఉపిప్ర్
అనామ్నుమ్ చిఆతమ్ నేతతిరితి,తుమ్జాగరదెకన. 13గని
‘ఆజి’ మెన ఈంజ కాలుమ్ క కెతిత్ పొదుల్ సేఁసతయ్ గే,
రోజుక తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జాగర సంగ, దయిరిమ్
సంగ; పాపుమ్ చిమోసిమ్ క తుమ్ తె కో దెరున్ నే సేడిత్ రితి,
తుమ్ చి పెటిట్ బేడు నే బందితి రితి, 14 అమ్ నంపజలి
మొదొల్తెంతొచిజోవయించిరిసొచిదయిరిమ్అమ్ఆకర్
ఎద దెరనెల్కయ్ కీసుత్ తెన్ వాట నఙన తమ్ దె.

15 §“ఆజి,జోచి అవాడ్ తుమ్ సూనెల్,
జోచి కోడు నెసిల జేఁవ్ అగెగ్చ పెజల్ చి రితిజానాయ్.
తుమ్ చి పెటిట్ జోచి రితి బేడు నే బందిత్ రితిజాగర దెకన్.”
మెన రెగిడిల్సి తుమ్ పఁవస్ నాయ్. 16 జలె, జేఁవ్ సూన
నెసిలస కొనస్ మెలె, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి తెడి ఐగుపు
దేసిమ్ తెంతొ, జేఁవ్ గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ, బార్ జా
ముల విడద్ల్ జల అమ్ చ యూదుల్ ఎతిక్జిని. 17 అనెన్,
జేఁవ్ దొనిన్ విసొస్ వెరుస్ల్పూరి కచి రిసొ దేముడు కోపుమ్
జలొ మెలె, *పాపుమ్ కెరల్సచి రిసొ జా బయిలు దేసిమి
జేఁవ్ మొరి రితి జో దేముడు సిచచ్ దిలన్. 18 పడొత్ , జోచి
సుకుక్మ్ తె నే బెదుక మెన కచి రిసొజో ఒటుట్ గలనొల్ మెలె,
జోచికోడునే కెరల్సచిరిసొయిగెద?. 19జాకయ్కిచొచ్అమ్ క
జానుక జతయ్ మెలె, జోవయించి అనామ్నుమ్ చి రిసొ జా
సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ బెదుక వాటు నే దిలొ.

4
పబుచయ్ జలమానుస్ల్ క దొరుక్ జతి విసాంతి

1 జలె, జో పమానుమ్ సంగిలి రితి, జోచి *సుకుక్మ్ తె
బెదితి వాట్ తతె ఎద, తుమ్ తె కో జా సుకుక్మ్ తె పాఁవుక
నే పిటట్వన్ తి రితి జిమ. 2 కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్ చ
మానుస్ల్ కయ్కెఁయెఁక కి తతిత్సి సుకుక్మ్ చిఅవ్ కాసుమ్ చి

* 3:7 3:7 కీరనలు 95:7-11. † 3:8 3:8 నిరగ్మకాండుమ్ 13-40 అదయ్యల్, లేవీయకాండుమ్, సంకాయ్కాండుము, దివ్తీయోపదేశ కాండుము.
ముకిక్మ్ క నిరగ్మకాండుమ్ 32 అదయ్యిమ్, చి సంకాయ్కాండుము 14 అదయ్యిమ్ దెక. ‡ 3:11 3:11 తెదొడ్ చి జో దెంక ఉచర తిలి విసాంతి కిచొచ్ మెలె,
కనాను దేసిమ్జోవయించితా గెతి రితి దెతిసి. జా దేసిమ్అపెప్ పరలోకుమ్ కయ్,జావిసాంతి పరలోకుమ్ చి విసాంతికయ్,టాలి జయెదె. § 3:15 3:15
కీరనలు 95:7-8. * 3:17 3:17 నిరగ్మకాండుమ్ 32అదయ్యిమ్, సంకాయ్కాండుము 14,ముకిక్మ్ క 14:27-30. * 4:1 4:1పూరుగ్ మ్ చయూదుల్ క
జలె, తెదొడ్ చి పమానుమ్ క చెంగిలి ఈంజయ్లోకుమ్ చి కనాను దేసిమి జేఁవ్ గెచుచ్క అవ్ కాసుమ్ తిలి, గని పిటట్వనల్. అమ్ క, జలె, అపెప్చి అవ్ కాసుమ్ కిచొచ్
మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సేంతుమ్ తె బెదితిసి చి పరలోకుమ్ తె గెతిసి.
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రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్ జలి. దసిస్, అమ్ క కి
సుకుక్మ్ చి అవ్ కాసుమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్
జా అసెస్. గని జేఁవ్ సూనిల్ జా కోడు జోవయింక కామ్ క
నెంజిలి. కిచొచ్కమెలె, నిజుమ్ కయ్సూనల్సచి పెటిట్చి రితిచి
నముకుమ్ తిల తెన్ బెదిత్ నాయ్. జాకయ్ సూనిల్ కొడొ
జోవయింక కామ్ క నెంజిల్ రితి జలి. 3 అమ్ యేసుకీసుత్
పబుక నంపజలస,మాతుమ్,జాసుకుక్మ్ తెబెదితసుమ్.
జేఁవ్పూరుగ్ మ్ చచిపాపుమ్ చి రిసొ దేముడు సంగిలి తీరుప్
అగెగ్ రెగిడల్య్.†
‡“అంచి సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్

నాయ్,మెన
ఒటుట్ గలన అంచి కోపుమ్ క ఒపప్నల్య్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. జో దేముడు, మాతుమ్, లోకుమ్
జెరమ్య్ లి పొది జో సొంత జోచయ్ కమొ కేడవన జో
తెదొడి సెలవ్ కడన తిలె కి, జోవయింక దసిస్ మెన
ఒపప్నల్న్. 4 ‘సెలవ్ కడనల్న్’మెనసంగిలె, §సొవువ్పొదుల్
ఆగాసుమ్, బూలోకుమ్,లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ జెరమ్య్ లి
పడొత్ , అనెన్క్ దీసి *‘సెలవ్ కడనిల్ దీసి’ మెనయ్ జోచి జా
సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి రిసొ కేనె గే కిచొచ్ సంగ అసెస్ మెలె,
†“అంచ కమొసొవువ్పొదుల్ కెర కేడవ,
అనెన్క్ దీసి సెలవ్ కడనల్య్”
మెన సంగ అసెస్. 5 జేఁవ్ పూరుగ్ ల్, జలె, అమ్ అగెగ్ రెగిడిల్
రితి:
‡“అంచి సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్

నాయ్”
మెనజోవయించి రిసొజో సంగ అసెస్.

6జలె, అనెన్ సగుమ్ జిన్ దేముడుచి సుకుక్మ్ తె బెదుక
జలస బెదుక నేతయ్. జా ఏక్, పడొత్ అనెన్క్ కిచొచ్ మెలె,
జా సుకుక్మ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ అగెగ్ సూనల్స జో
దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిలి రిసొ జోచి జా సుకుక్మ్ తె
బెదితి నాయ్. 7 అనెన్క్ దీసి మెలి కోడు జో నిసాన, జోచి
సుకుక్మ్ తె బెదుక అమ్ క అనెన్క్ అవ్ కాసుమ్ దా కెర,
ఈంజ అవ్ కాసుమ్ క ‘ఆజి’ మెన, అమ్ అగెగ్ రెగిడిల్స్ తె
సంగిల్ రితి,
§“ఆజి జోచి అవాడ్ తుమ్ సూనెల్, తుమ్ చి పెటిట్ బేడు నే

బందిత్ రితి
తుమ్జాగర దెకన”
మెన్ తయ్. 8 మెలె, దేముడు సంగిలి కనాను దేసిమి
జేఁవ్ పాఁవ పెసితి రితి యెహోసువ కడ నిలన్, గని జా
తెన్ జా కోడు పూరి నెరవెరుస్ప జతి జలె, అనెన్క్ దీసిచి

రిసొ ‘తెదొడ్ కయ్ సుకుక్మ్ దొరుక్ కెరిందె’ మెన దేముడు
సంగితొనాయ్, సంగుక జతినాయ్. 9జాకయ్, దేముడుచి
సెలవ్ కడనిల్ దీసితె బెదితి వాటు మానుస్ల్ క అపెప్క దొరుక్
జతయ్. 10మెలె, దేముడు జోచి కామ్ కేడవ కీసి సెలవ్
కడనొల్ గే, దసిస్ జో దెతి సుకుక్మ్ తె కో బెదెదె గే, జో
మానుస్కి జోచి కామ్ కెర కేడవ సెలవ్ కడనెదె. 11జాకయ్,
జా సుకుక్మ్ తె ఆమ్ కి బెదితి రితి నిదానుమ్ కెరుమ;
జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ చి రితి జోచి కోడు నెస అమ్ తె కో దసిస్
పాపుమ్ తె నే సేడిత్ రితి. 12 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కోడు
దొనిన్ పకక్లె వాండి తిలి ఎతిక్ కతిత్చి కంట *లగున్ అసెస్,
చి జా కోడు జివివ్ తా కామ్ కెర కెరయ్ మానుస్చి ఆతమ్
చి జీవు అతుక్ జతిస్ తె, అతుక్ల్ చి ఆడుచి ములువ
బెదితిస్ తె బెర, మానుస్ల్ చి పెటిట్చ ఉదెద్సుమ్ లు పరిచచ్
కెర, జోవయింక ‘చెంగిల్ అసిత్’ గే నాయ్ గే మెన తీరుప్
కెరయ్. 13అనెన్, జెరమ్య్ లిస్ ఎతిక్ కి జోచిమొకెమ్ లుంకుక
నెతె, గని అమ్ క పరిచచ్ కెరొసొచిమొకెమ్ ఎతిక్ డుమ్ డి తా
ఎదారుద్ మ్ డీసత్య్;అమ్ చఉదెద్సుమ్ లు కి ఆకర్ కయ్జోచి
మొకెమ్ అమ్ ఎతిక్జిన్సాచి నఙనుక తయెదె.
యేసు అమ్ చి రిసొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా అసెస్

14 జలె, యేసు దేముడుచొ సొంత పుతుత్ సి జా తా,
పరలోకుమ్ తె తెడిక తెడి దేముడు అబొబ్స్ తెయి పెస
గెచచ్ తా, అమ్ చి రిసొచొ వెలొల్ †ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
జా అసెస్చి రిసొ, జోచి రిసొ అమ్ ఒపప్న్ తిసి డిటుట్ మ్
పోసనుమ. 15 కిచొచ్క మెలె, అమ్ చొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
జతొ జో యేసు అమ్ చి సెకి నెంజిలిసి నేనొల్సొ అమ్ చి సెకి
నెంజిలిస్ చిఉపిప్ర్ చికనాక్రుమ్నేనొల్సొనెంజె, గనిఅమ్ చ
బాదల్ ఎతిక్ జొయియ్ కి సేడ,అమ్ చి రితి పరిచచ్ జాఁ అసెస్.
గనిజోపాపుమ్నే కెరె జీనఅసెస్. 16జలె,కామ్ క జెతికయ్
సమయుమ్ క జోచి తోడు తతి రితి జో అమ్ క కనాక్రుమ్
దెకితి వరుమ్ అమ్ నఙనుక, జోచి దయ అమ్ చజనుక
మెన, దయిరిమ్ తెన్ జోచి దయ దెతి సిఙాసనుమ్ క పాసి
జెమ.

5
1మానుస్ల్ తెంతొ దేముడు నిసాన ఎతిక్ ఎతిక్క వెలొల్

పూజరిచి కామ్ కిచొచ్ మెలె, ‘మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెసుస్’
మెనయ్ దేముడుచి మొకెమ్ జేఁవ్ మానుస్ల్ చి నావ్ తెన్
బలివొ దెంక అసెస్. 2జో పూజరి కి మాములుమ్ మానుస్
జాసొంత సెకి నెంజిలొసొచి రిసొ నేనల్సక చి తపుప్ జలసక
మెతత్న దెకెదె. 3జోవయించి సొంత సెకి నెంజిలిస్ చి రిసొ,

† 4:3 4:3 3:11 దెక ‡ 4:3 4:3 కీరనలు 95:11. § 4:4 4:4ఆదికాండుమ్ 1అదయ్యిమ్. * 4:4 4:4ఆదికాండుమ్ 2:1-3. † 4:4 4:4
ఆదికాండుమ్ 2:2. ‡ 4:5 4:5 కీరనలు 95:11. § 4:7 4:7 3:7-8 దెక. * 4:12 4:12 డీసయ్ లిసి 1:16. † 4:14 4:14మాములుమ్
ఈంజయ్లోకుమ్ చి దేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిసిఉచరెల్,యూదుల్ క ఎకిక్లొయియెరూసలేమ్ చిజోవయించిఎకిక్ దేముడుచి గుడితె తెడిక తెడిచి గదితె గెచచ్
అరిప్తుమ్ దెంక జయెదె. వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ జా గదిక అడుడ్ కెరి తెరక జీన ఒతత్ పెసజాకామ్ కెరెదె. జొయియ్మానుస్క ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’మెనుల. ఎబీయుల్
9:1-7 దెక. ఈంజయ్లోకుమ్ చి దేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిసి, జలె,యేసు పరలోకుమ్ తె జరుగ్ కెరిస్ క టాలి జతయ్.



ఎబీయుల్ 5:4 319 ఎబీయుల్ 6:10

ఎకిక్ అనెన్ మానుస్ల్ చ పాపల్ చి రిసొ నాయ్, గని సొంత
పాపల్ చి రిసొ కి జో బలివొ దెంక అసెస్. 4 అనెన్, ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి ఎకిక్లొ జతిసి జోమానుస్చి సొంత ఇసుట్ మ్ క
జరుగ్ జతిస్ నెంజె. ‘ఆఁవ్పూజరి’ మెన జోమానుస్ సొంత
ఇసుట్ మ్ క టీఁవ్ క నాయ్. దేముడు సొంత నిసానజో ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జంక జోక అదికారుమ్ తయెదె. దేముడు
టీఁవడెల్కయ్, యూదుల్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ తొలితొచొ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జలొ అహరోనుక కీసి దేముడు బుకారొల్ గే,
దసిస్,జో దేముడు సొంత జోమానుస్క బుకారుక.

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

7యేసు మానుస్ జా జెరుమ్న్ జా ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్
తిలి పొది, జలె, గటిట్ఙ కేకుల్ గల ఏడ ఏడ, జోక మొరున్
తెంతొ పిటట్వుక సెకి తిలొ దేముడుక పారద్నల్ కెరె తిలన్,
చి దేముడు అబొబ్స్ క జో బిలొసొచి రిసొ, జో దేముడు
అబొబ్సి జోచ ఆసల్ సూన్ తె తిలన్. 8 జలె, జో జోచొ
పుతుత్ స్ జలెకి, దేముడుచి కోడు పూరి నిదానుమ్ కెరెల్ కీసి
తయెదె గే, కిచొచ్ సెమల్ దుకుమ్ నొపుప్ల్ జంక జయెదె
గే, జొయియ్ దసిస్ పూరి ఓరుస్ప జా అజజ్య్ జలొ, చి జో
జేఁవ్ బాదల్ ఓరుస్ప జలిస్ తెన్ జో దేముడు అబొబ్స్ చి
కోడు పూరి కెరిల్స్ చి రుజుజ్ అయ్ లి. 9 అనెన్, జేఁవ్ బాదల్
సేడ ఓరుస్ప జలిస్ తె జోచి సెకి జోచి సతిత్మ్ పూరి రుజుజ్
జతికయ్,పరలోకుమ్ తెబెద కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రచచ్న
జోచి కోడు సూన కెరొ ఎతిక్ మానుస్కయ్ జొయియ్ దొరుక్
కెరల్న్. 10 కీసి మెలె, ‘మెలీక్సెదెక్ చొ రితొ జో జంక’ మెన
దేముడు జోక ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’మెనయ్నావ్ తిలి.
ఆతమ్క నే వడిడ్తె నేనల్ బాలబోదల్ రితతా

11 ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ అమ్ ఒగగ్ర్ సంగుక జతి, గని
తుమ్ చ కంగడ్ల్ బొయ్ ర జల రిత జలి రిసొ జా అరుద్ మ్
సంగుకఅలల్ర్జతసుమ్. 12కిచొచ్కమెలె,తుమ్ఎదిలిఎద
అనెన్మానుస్ల్ క సికడత్స జంక జతి, గని దేముడుచి కోడుతె
ముకిక్మ్ తిలిసి ఎతిక్ మొదొల్ తెంతొ తుమ్ క సికడుక
అవ్ సురుమ్ జలి. తుమ్ క అపెప్క కి దూదు అవ్ సురుమ్,

మాములుమ్అనిన్మ్ కతి రితితుమ్వడుడ్ క నేతయ్. 13కో
రితి దూదుక జితయ్ గే, బాలబోదల్ రితొ తా, సతిత్మ్ చి
రిసొచి బోదన అరుద్ మ్ కెరనుక నెతె, సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి
రిసొచిబోదన నెరవెరుస్ప కెరుక నెతె. 14 గనిమాములుమ్
సెకిచి అనిన్మ్ కకక్ కవడుక జయెదె మెలె, కిచొచ్ కిచొచ్క
‘గరిచ్’ గే ‘చెంగిల్ చి’ గే నిసితి రితి అలవాట్ కెరన సతిత్మ్
ఇండితివాట్ సిక కెర అగెగ్ ఇండితసకయ్.

6
పబుక నంప కెర పడొత్ అనెన్ ములిత్స్ చి రిసొ

1జాకయ్, కీసుత్ చి రిసొ మొదొల్ క ఇదిలిదిల్ సికితిస్ తె
నే టీఁవు తతె, ఆతమ్తె వడుడ్ మ. ఎకిక్ మొదొల్ తెంతొ చి
ఇదిలి నముకుమ్ తె తంక నాయ్. కీసచతె మెలె, కామ్ క
నెంజిత కమొక దుకుమ్ జా ముల దేముడుక నంపజంక
దెరిసి, 2 సుదిద్ కెరంతి *దొవన్ తిస్ చి రిసొచి బోదన, బోడిలె
చడితిస్ చి రిసొచిబోదన,మొరల్స అనెన్ జీవ్ జంక తిలిస్ చి
రిసొచి బోదన, ఆకర్ దీసిక చి వెలిల్ పరిచచ్ చి జేఁవ్ చ
తీరుప్ల్ చి రిసొచిబోదన. 3ఇసి దసచ ఎతిక్ కిమొదొల్, చి
పబు సెలవ్ దిలె, ఎకిక్ దసచక ఉచరుక ముల దా, ఆతమ్తె
వడుడ్ మ్ దె. 4 కిచొచ్క మెలె, కేన్ జవుస్ మానుస్ తొలితొ
నంపజాపబుచిఉజిడ్ తెజా,పరలోకుమ్ చిరచచ్న వరుమ్
చక దెక, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె వాట దొరుక్ జలి,
5 దేముడుచి కోడుచి రుసి చక తా, జెతికయ్ ఉగుమ్ చి
సెకి చక తిలె, పటొత్ జేఁవ్ పొరపాట్ జా కీసుత్ క ములిలె,
జోవయించిపాపుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ దుకుమ్ జతి రితి జేఁవ్ క
చెంగిల్ వాట్ తె అనెన్ కడ ఆనుక నెంజె. కో నెతిరి. 6 కిచొచ్క
మెలె,జేఁవ్జోకములిలిసిజేఁవ్సొంత, దేముడుచిపుతుత్ క
అనెన్ సిలువతె గల మారిల్ రితి జతయ్, చి అనెన్ మానుస్ల్
జోక నిసాక్రుమ్ కెరజొకరిల్ రితిజోచినావ్ కడిల్ రితి జతయ్.
7కీసిమెలె,జేఁవ్ తెఒగగ్ర్ సుటుల్ పెటిల్ పాని కేన్బుఁయిపియ
తా, జా బుఁయెయ్ పంటొ పికడత్సక చెంగిల్ కామ్ క జెతికయ్
పంటొ దిలె, దేముడు తెంతొ జేఁవ్ చి వాటచి వరుమ్ జా
బుఁయి నఙన్ తయ్. 8 గని, జా బుఁయి రితయ్ కంట
రూకుల్ గట దిలె, కామ్ క నెంజిలిసి, చిజాకసాపెనల్ దెంక
జయెదె. ఆకర్ క జేఁవ్ క డయ గెలుకయ్ తయెదె.
దయిరిమ్ కొడొ సంగిలిసి

9 అమ్ ఇసి జాగర సంగిలే కి, తుమ్ చి రిసొ, బావుడుల్ ,
కిచొచ్ ఉచరసుమ్ మెలె, ఈంజ రచచ్నతె బెదిత అనెన్
చెంగిలివరల్తుమ్ కదొరుక్ జవుస్మెనఅమ్ కదయిరిమ్.
10 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రిసొచి తుమ్ చి కామ్, అగెగ్
కి అపెప్ కి జోచయ్ జల మానుస్ల్ క తుమ్ తోడు కెర,
జోచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమ దెకయ్ లిసి జో పఁవెస్ నాయ్

* 5:5 5:5 కీరనలు 2:7. † 5:6 5:6 కీరనలు 110.4, చి ఎబీయుల్ 7:7 దెక. ‡ 5:6 5:6జోమెలీక్సెదెక్ రానొ కిపూజరి కి జా తిలొ. ఆదికాండుమ్
14:18. జో యెరూసలేమ్ తె ఏలుప కెరె తిలొ, ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ పొది, యూదుల్ ఒతత్ నే బస జతె అగెగ్. కీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, యూదుల్ చి
దేముడుచి గుడియెరూసలేమ్ తె తిలి. 7:1-3 కి దెక. * 6:2 6:2 నెంజిలె ‘బాపిత్సుమ్ నఙన్ తిస్ చి రిసొచి….’
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మెన, దసిస్ పొరపాట్ తీరుప్చొ నెంజె మెన, అమ్ క
దయిరిమ్. 11 తుమ్ చి రిసొ అనెన్ కిచొచ్ ఆస జా
అసుస్మ్మెలె ‘జరుగ్ జయెదె’మెనతుమ్నంపజలిసిపూరి
నెరవెరుస్ప జతి రితి తుమ్ ఎకిక్ నిదానుమ్ ఎకిక్ ఆస
తంక. 12 తుమ్ దసిస్ నిదానుమ్ తాఁ గెలె, బదుద్ కుమ్ నే
జతె, దేముడు పమానుమ్ సంగిలిస్ చి వాట జోవయించి
నముకుమ్ చి జోవయించి నిదానుమ్ చి రిసొ కలుగు జత
అనెన్మానుస్ల్ చి రితి తుమ్ ఇండితె, జయియ్ అమ్ చి ఆస.

అబాహామ్ నంపజా నిదానుమ్ తతికయ్ జెయిమ్
జలిస్

13అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొకదేముడుపమానుమ్సంగిలి
పొది, జో దేముడు సొంతచి కంట కెఁయ కో వెలొల్ తతి
నాయ్ చి రిసొ, అనెన్ వెలొల్ సుదొచి నావ్ దెర ఒటుట్ గలుక
అవ్ కాసుమ్నాయ్చిరిసొ,జోచిసొంతయ్నావ్తెన్ఒటుట్
గలన, 14 కిచొచ్ పమానుమ్ సంగిలన్మెలె,
†“తుక కచితుమ్ దీవెన దా జెయిమ్ కెర
తుమ్ చి సెకుమ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్ జతి రితి జరుగ్ కెరిందె”

15 దసిస్కయ్, అబాహామ్ నిదానుమ్ తా ఎతిక్
ఓరుస్ప జతికయ్, జా పమానుమ్ తిలిసి జోక
దొరుక్ జలి.

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

20 ఒతత్ జా ‡తెర ఒతత్ల్ తొ మెలి కోడు యేసు అమ్ చి నావ్
తెన్, అమ్ క రచచ్న దొరుక్ కెరి రిసొయి పురెతొ నిగ గెచచ్
పాఁవ అసెస్ గెద, చి రానొ జలొ మెలీక్సెదెక్ చొ రితొ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జో జా, కెఁయఁక తెఁయఁక అమ్ క దేముడు
అబొబ్స్ చిమొకెమ్ తోడు తయెదె.

7
మెలీక్సెదెకు కెఁయఁక తెఁయఁకపూజరి

1 ఈంజొ మెలీక్సెదెకు, జలె, ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ పొది
సాలేమ్ క రానొ జలొసొ, ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ జలొ
దేముడుచి సేవ కెరొ పూజరి జలొసొ, జలె. రానల్ క జీన
మారిల్స్ తెంతొ *అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొ బుల జెతె తిలి
పొది, జో మెలీక్సెదెక్ జోవయింక దసుస్ల్ జా జోక చెంగిల్
వరుమ్ దిలన్. 2 వరుమ్ దెతికయ్, జో మెలీక్సెదెక్ క
మరియాద కెరి రితి అబాహామ్ జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్తె
దెసుస్ వాటల్ క ఏక్ వాట దిలన్. జో మెలీక్సెదెక్, జలె,
ముకిక్మ్ క జోచినావ్ చి అరుద్ మ్ తిలి రితి †పునిన్మ్ క రానొ
జలొసొ, పడొత్ సాలేమ్పటున్మ్ క కి జోరానొ. ‡సాలేమ్ క జో
రానొ జయెదె మెలె, సాంతిక సేంతుమ్ క జో రానొ జయెదె.
3 జోవయింక కేన్ అబొబ్స్ అయయ్స్ పాయితి నాయ్, జో
కేన్ సెకుమ్ చొ నెంజె, చి జోచి జీవితుమ్ క ‘మొదొల్ జలి’
జవుస్ ‘కేడ గెలి’ జవుస్మెనుక నెంజె. దసచజోకనాయ్,
చి దేముడుచొ పుతుత్ స్ రితొ జా, కెఁయఁక తెఁయఁక జోచొ
పూజరిజా తతత్య్.

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

6 పడొత్ , కేన్ సెకుమ్ నెంజిలొ ఈంజొ మానుస్ జలొ
మెలీక్సెదెక్, మాతుమ్, అబాహామ్ చి అతిత్ దెసుస్ వాటల్ తె

† 6:14 6:14 ఆదికాండుమ్ 22:17. ‡ 6:20 6:20యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె తెడిక తెడిచి గదితె ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి గని అనెన్ లొఁయి నే
గెతి రితి తెర అడుడ్ తయెదె. పరలోకుమ్ తెచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, జలె, యేసుయి. జొయియ్ ఒతత్ అడుడ్ తిలిస్ క జీన అసెస్, చి జోవయింక నంపజలసకయ్ కి
జీనయ్ తయ్. యేసుమొరిల్స్ తెనిన్యెరూసలేమ్ తెయూదుల్ చి దేముడుచి గుడితెచి తెర ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎదపూరి చిరి జా గండల్ జలి. దసిస్ జరుగ్ జలిసి
టాలిజాఅమ్ క కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్మెలె,జోమొరిల్స్ తెనిన్ అమ్ క చి ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుక అడుడ్ తిలిపాపుమ్గెచచ్య్ లిసి. మతత్యి 27:51,
మారుక్ 15:38, లూకా 23:45, ఎబీయుల్ 9:1-3, 10:19-20. * 7:1 7:1 ఆదికాండుమ్ 14:17-20. † 7:2 7:2జోవయించినావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్

మెలె, ‘పునిన్మ్ అంచొరానొ’. ‡ 7:2 7:2 ‘సాలేమ్’మెలినావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘సేంతుమ్’ ‘సాంతి’. § 7:5 7:5 నిరగ్మకాండుమ్ 32:25-29,
38:21.
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ఏక్ వాట నఙనొల్ . పడొత్ , దేముడు పమానల్ దిలొ జో
అబాహామ్ క మెలీక్సెదెకు చెంగిల్ వరుమ్ దిలన్. 7దాకు
సుదొక వెలొల్ సుదొ దీవెన కెరెదె మెన ఎతిక్జిన్ జాన వేర
సంగితి నాయ్.

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

9పడొత్ అనెన్ కిచొచ్మెనుక జయెదెమెలె, దెసుస్ వాటల్ తె
ఏక్ వాట నఙితె తిలొ లేవీ పూరుగ్ మ్ చొ, జోచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్ల పడొత్చ పూజరుల్ తెన్ సొంత అబాహామ్ చి అతిత్
మెలీక్సెదెక్ క దెతి వాట దిలన్, దెతతి, మెనుక జయెదె.
10 కీసి మెలె, అబాహామ్ తెన్ మెలీక్సెదెక్ దసుస్ల్ జలి
పొది, జో *లేవీ తెదొడి కి అబాహామ్ చి పెటిట్ తిలన్ మెనుక
జయెదె. అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరిమ్లన్.

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

కమొతె మానుస్ల్ చి పాపుమ్ జా వాట్ గెలి చి పునిన్మి
పూరి జా అసిత్’ మెనుక జతి జలె; జయియ్ పమానుమ్ చి
తెడి పెజల్ క ఆగన్ల్ దొరుక్ జలి, గెద; జలె, ఒతత్ సుదిద్
జతిసి పూరి జతిసి దొరుక్ జతి జలె, అహరోనుచి రితి,
మెలె, లేవీయుల్ చి రితిముల, ‘మెలీక్సెదెక్ చొరితొపూజరి
జంక’ మెన కిచొచ్క యేసుక దేముడు టీఁవొ కెలాన్? 12వేర
రగుమ్పూజరి జతి రితిమారుస్ప కెరెల్, వేర రగుమ్ ఆగన్ల్
కి మారుస్ప జెతయ్. 13 ఈంజేఁవ్ కొడొ కచి రిసొ గే, జో
అగెగ్చపూజరుల్ జెరిమ్లి తెగచొ నెంజె. ఇనెన్చి తెగతెచ కోయి
అగెగ్ పూజరుల్ జతి నాయ్. 14మెలె, లేవీచి తెగతె నాయ్,
గనియూదాచితెగతెయిఅమ్ చొయేసుపబు జెరిమ్లన్మెన
ఎతిక్జిన్ జాన్ ల, చి ఈంజ తెగచి రిసొ పూజరుల్ జతి కేన్
కోడు కి అమ్ క ఆగన్ల్ దిలొమోసేపూరుగ్ మ్ చొసంగెనాయ్.

15అగెగ్చి పమానుమ్ చి, అపెప్చి పమానుమ్ చి తేడ కీసి
అనెన్ సొసుట్ మ్ డీసత్య్మెలె, మెలీక్సెదెక్ చొ రితొచొఈంజొ
అనెన్కొల్ పూజరి అయ్ లిస్ తెనిన్ డీసత్య్. 16మెలె, ఈంజొ
పూజరి జలిసి కీసిచి మెలె, ఆగన్ల్ చిమొకెమ్ నాయిమ్ తిలి
రితి కేన్ జవుస్ తెగతె జెరిమ్లి రిసొ ఎకిక్లొపూజరి జతిస్ చి
రితి నెంజె, గని కెఁయఁక తెఁయఁక నే మొరె చెంగిల్ తతి
జివివ్ జో యేసు తిలిస్ చి సెకికయ్ జో పూజరి జా అసెస్.
17మెలెజోచి రిసొ దేముడుచి కోడు సాచి సంగిలి రితి;
†“మెలీక్సెదెక్ కీసొపూజరిజా తిలొ గే,
తుయిదసొపూజరిజాకెఁయఁక తెఁయఁకతాజాకామ్కెరె”

మెన రెగిడిల్సి.
18 జలె, అగెగ్చ ఆగన్ల్ క దెకిలె, జేఁవ్ చి సెకి నెంజిలిస్ చి

రిసొ జా కామ్ క నెంజిలి రిసొ “జా పోని” మెన దేముడు
సంగితయ్. 19 ‡కిచొచ్య్ పూరి జతి రితి జా ఆగన్ రితి కో
జరుగ్ ప కెరుక నెతిరి. గని నొవి కోడు బార్ జలి తెంతొ, అనెన్
వెలిల్ వరుమ్ చి రిసొచి దయిరిమ్ అమ్ క దొరుక్ జా అసెస్.
మెలె,ఈంజవరుమ్ చి రిసొ,ఈంజయ్వరుమ్ చిఉపిప్ర్ చి
దయిరిమ్ చి రిసొ, ఆమ్ దేముడుక పాసిజా జెతసుమ్.

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

23 అగెగ్చ పూజరుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జల. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్
మొరసయ్ జవులచి రిసొ కెఁయఁక తెఁయఁక పూజరుల్ జా
తంక నెతిరి. ఎకిక్లొ మొరెల్, *అనెన్కొల్ పూజరి జంక, మెలి
రితి జతతి. 24 గని ఈంజొ యేసు కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ
గెతొసొ జా అసెస్చి రిసొ ఈంజొయిపూజరి జలిసి కెఁయఁక
తెఁయఁక తాఁ గెతిసి. 25 జాకయ్, ఇనెన్చి తెడి కో ఎదిద్కి
అదికారుమ్తిలొదేముడుకపాసిమెలిరితిజెతతిగే,జేఁవ్
కెఁయఁక తెఁయఁక రచచ్నతెయితతి రితిపూరి రచచ్న దెంక
ఈంజొయితెరె; దేముడుక చి అమ్ క ఈంజొయ్మదెనెజా
అమ్ నంపజల మానుస్ల్ చి రిసొ దేముడుచి మొకెమ్ టీఁవ
పారద్నల్ కెరతి రితి కెఁయఁక తెఁయఁక జివివ్ అసెస్.

26 పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ కిచొచ్ పొరపాట్ నెంజిలొ,
కిచొచ్ గరిచ్ నెంజిలొ, ఎదగ్రె పాపుమ్ నెంజిలొ, ఆగాసుమ్ చి
ఉపిప్రి వెగ వెలొల్ పూజరి అమ్ క దొరుక్ జంక దొరుక్
జలొ. 27 జేఁవ్ అనెన్ ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ చి రితి జో
రోజుక అరిప్తల్ దెంక నాయ్. జెఁవివ్ పూజరుల్ , జలె,
తొలితొ జోవయించ సొంత పాపల్ చి రిసొ, పడొత్ పెజల్ చ
పాపల్ చి రిసొ, అరిప్తల్ దెతతి. జో, జలె, పాపుమ్
సుదొ నెంజె, చి సొంతచి రిసొ అరిప్తుమ్ దెంక, నాయ్, చి
పెజల్ చి రిసొ ఎకిక్ సుటుట్ జోచి సొంత జీవ్ దా, కెఁయఁక
తెఁయఁక కామ్ క జెతిస్ జలి అరిప్తుమ్ జలన్. 28 దసిస్,
కిచొచ్ దెకితసుమ్ మెలె, సెకి నెంజిల మానుస్ల్ పూజరుల్

* 7:10 7:10 లేవీచి సెకుమ్ తెపూజరుల్ పడొత్ జెరిమ్ల. జయియ్ సెకుమ్ తె జెరిమ్ల. † 7:17 7:17 కీరనలు 110:4 చి ఎబీయుల్ 5:6 దెక. ‡ 7:19 7:19
రోమియుల్ 3:20-22, 8:3-4. § 7:21 7:21 కీరనలు 110:4. * 7:23 7:23 ఎకెక్ దడిమొతుత్ మ్ విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్మాములుమ్పూజరుల్ తవుల,
పడొత్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కి తయెదె.
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జతిసి ఆగన్చి పమానుమ్ తె తయెదె, గని ఆగన్చి కంట
పడొత్ అయ్ లి జో ఒటుట్ గలనిల్ కోడుకయ్ దేముడు కిచొచ్
సెలవ్ దిలొ మెలె, పూరి జలొ జోచొ పుతుత్ స్ కయ్ ‘కెఁయఁక
తెఁయఁక తతొ పూజరి జవుస్’ మెనయ్ జో దేముడు జోక
టీఁవడ అసెస్.

8
యేసు పరలోకుమ్ తెఅబొబ్స్ చిఉజెతొపకక్ వెసఅసెస్

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

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

6ఈంజొయేసు అపెప్ అనెన్ ఒగగ్ర్ పమానల్ క కి నిసాన
జా, అనెన్ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ క నెడిమిచొ జా తంక మెన, అనెన్
ఎతిక్క వెలొల్ కామ్ కెరసొ జలొ. కిచొచ్క మెలె, అనెన్ ఈంజ
చెంగిల్ పమానల్ జరుగ్ జతిసి. 7 తొలితొ చి పమానుమ్
కిచొచ్ పిటిల్స్ నెంజిలిసి జతి, జలె, అనెన్క్ పమానుమ్
దొరుక్ జతి నాయ్. 8జా పమానుమ్ దొరుక్ జలసక ‘జా
పమానుమ్ తె పిటల్ , పిటట్వనల్’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు ఒపప్న్ తిసి కిచొచ్ కోడుతె రుజుజ్ జతయ్మెలె,
†“‡ఇసాయేలుచి గేర్ చక చి §యూదాచి గేర్ చక ఆఁవ్
నొవి పమానుమ్ దెత దీసల్ జెవుల”

మెన పబు సంగితయ్.
9 “జానొవి పమానుమ్, జలె,
జోవయించపూరుగ్ ల్ కఆఁవ్దిలిపమానుమ్ చిరితిచినెంజె.
జోవయించి ఆతు దెర జోవయింక ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ

విడద్ల్ కెర
కడ దెర నిలి దీసి జా పమానుమ్ దిలయ్.
గని, అంచిజా పమానుమ్ క సతిత్మ్ కెరి నాయ్,
సతిత్మ్ ఇండితి నాయ్చి రిసొ ఆఁవ్ పసుల
జోవయింక ములిల్ రితిజా దెకి నాయ్,
మెన పబు సంగితయ్.”
మెన జో దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు అసెస్. గని ఒతత్ తెంతొ
కిచొచ్ దయిరిమ్ దెతి కోడు సంగితయ్మెలె,
* 10 “గని, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ మెలి గేర్ చక పడొత్చ

దీసల్ క
నొవి పమానుమ్ దెయిందెమెన
పబు కిచొచ్ సంగితయ్మెలె,
జోవయించ ఆతమ్ల్ తె అంచ ఆగన్ల్ ఆఁవ్ తియిఁదె,
జోవయించి పెటిట్ అంచ ఆగన్ల్ రెగిడిందె, చి
అఁవ్ జోవయించొ దేముడు జయిందె, చి
జేఁవ్ అంచయ్ పెజల్జా తవుల.
11అనెన్, జేఁవ్ దీసల్ క జేఁవ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొబుదిద్ సికడుక

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

9
దేముడుచి గుడితె కిచొచ్ కిచొచ్ తిలిసి

1 జలె, అగెగ్చి పమానుమ్ తె కీసి బకి కెరుక గే ఆగన్ల్
తిలి, చి ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి పబుక బకి కెరి
టాన్ తిలి. 2 మెలె, టంబుగుడడ్ తెయార్ కెరల్, చి
యూదుల్ చ పెజల్ ఎతిక్జిన్ పెసితి పురెతొచి టంబుగుడడ్
గదితె దీవుకంబుమ్ చి పోడియొ బలి దెతి బలల్ తిల. జా
గదిక దేముడుక సుదిద్ తతి టాన్ మెనుల. 3 పడొత్ , జా వెలిల్
గదిచి గుముమ్మె తెర ఒడొవ తిల, అనెన్ తెడిక, జా గది

* 8:5 8:5 నిరగ్మకాండుమ్ 25:40. † 8:8 8:8యిరీమ్యా 31:31-32. ‡ 8:8 8:8యూదుల్ క ‘ఇసాయేలుచి గెర్ చ’మెనుల కి. § 8:8 8:8
‘యూదా’మెలె, ఇసాయేల్మెలొయాకోబుచొపుతుత్ స్ జలొయూదా. * 8:9 8:9యిరీమ్యా 31:33-34.
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జీనెల్, అనెన్క్ టంబుగుడడ్ గది తిలి. జాక ‘దేముడుక ఒగగ్ర్
సుదిద్ తతి టాన్’ మెనుల. జాక అనెన్క్ తెర గూడు తిలి.
4జాతెడికతెడిచిగదితెదూపుమ్డయితిబఙర్ చిపీటుమ్
తిలి, చి దేముడుచి తెదొడ్ చి పమానుమ్ క గురు జతి పెటెట్
తిలి. జా పెటెట్తె ఎతిక్ పకక్లె ఉపిప్రి బఙార్ పుఙడ
తిల. జా పెటెట్చి తెడి *మనాన్ మెన పరలోకుమ్ తెంతొ
దేముడు పూరుగ్ మ్ సువ తిలి అనిన్మ్ ఇదిల్ దెరిల్ బఙర్ చి
మరముంత తిలి. పడొత్ అనెన్ అగెగ్ ఐగుపు దేసిమి జేఁవ్
అమ్ చ యూదుల్ తిలి పొది గజజ్ల్ జా తిలి అహరోనుచి
†టెకొన్ డండొ, పడొత్ జా పొరిన్ పమానుమ్ చ ఆగన్ల్ రెగిడల్
‡పతల్ తిల. 5జా పెటెట్చి ఉపిప్రి, మెలె, దేముడు పాపల్
చెమించుప కెరి గురుచి జా పెటెట్చి ఉపిప్రి దొనిన్ బఙర్ చ
దూతల్ చ బొమమ్ల్ టీఁవ, జా పెటెట్క దెకిల్ రితి వంపొ జా
తిల. ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ సంగుక నెతుమ్.

6 జా ఎతిక్ తెయార్ జలి తెంతొ, జా టంబుగుడడ్చి
పురెతొచి గదితెపూజరుల్ గెచుచ్క జెంక జతె తా జోవయించి
సేవచ నీతికమొ కెరె తతత్తి. 7 గని తెడిక తెడిచి గదితె
ఎకిక్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ గెతయ్.
గెలె,లొఁయి నెంఇతె బెరుక నాయ్. నేజాన్ తి రితొ కెరల్ జోచ
పాపల్ చి రిసొచి, పెజల్ చ పాపల్ చి రిసొ బలి దెతి లొయఁ
తెన్బెరుకఅసెస్. 8ఈంజటాలిదెకవదేముడుచిసుదిద్ తిలి
ఆతమ్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ దెకయ్ తయ్మెలె, జాపురెతొచి గదిచి
తెడిచి తెర అడుడ్ టీఁవ్ తి ఎదిలి సేంపు, దేముడుక ఒగగ్ర్
సుదిద్ తిలి తెడిక తెడిచి గదితె పెసుక మానుస్ల్ క వాటు
నాయ్. 9జాపురెతొచి గదితె ఒడొయ్ జలి జేఁవ్ చి జా తెర
కిచొచ్చి రిసొ టాలి జయెదె మెలె, ఈంజయి ఉగుమ్ కయ్
టాలి జతయ్. దేముడుక ఈంజ ఉగుమ్ తె కో నంపజా
గెచుచ్ల గే, ఉగుమ్ కేడెల్ జోతె గెచుచ్క అడుడ్ తయె నాయ్.
జా రితితె, జలె, బకి కెరొసొచి ఆతమ్క సుదిద్ కెరుక నెతెత్ర
బలివొ అరిప్తల్ దెతతి. 10 దసచ రితి అనిన్మ్, పితిసి,
ఆఁగ్ దొవన్ తిసి, ఎకిక్ ఆఁగ్ కయ్కామ్ క జెతఆగన్ల్ జతతి.
నొవి ఆగన్ల్, నొవి వరుమ్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ రకితె తిలిసి,
జా.
కీసుత్ పూజరి జా అరిప్తుమ్ జలిసి

11 గని చెంగిల్ పమానుమ్ అయ్ లిస్ క కీసుత్ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జా అయ్ లిస్ తెన్, మానుస్ తెయార్ నే కెరిల్,
ఈంజయ్ రగుమ్ జెరుమ్న్ నే జలి, అనెన్ వెలిల్ అనెన్ పూరి
జలి రగుమ్ చి టంబుగుడడ్తె, మెలె పరలోకుమ్ తె దేముడు
అబొబ్స్ తిలిస్ తెయి పెస, 12 దేముడుక ఒగగ్ర్ సుదిద్ తతి
టాన్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క జెతికయ్, ఎకిక్ సుటుట్ యి
యేసు పెసిలన్. పెస, గొరెల్ చి, వసొస్ పిలల్ల్ చి లొఁయి
నాయ్, గనిజోచిసొంతలొఁయిదాకెర,అమ్అనెన్ కెఁయఁక

విడద్ల్ నే జతి రితి అమ్ క అనెన్ నెతొవన అమ్ క జత
బెదయ్ లన్. 13మెలె,గార్జలమానుస్ల్ చిఉపిప్రిగొరెల్ చి
జవుస్, వసొస్ పిలల్ల్ చి జవుస్ లొఁయి చించితిసి, నెంజిలె
వసిస్ పిలల్క డయిలిస్ చి సార్ వించితిసి, ఎకిక్ జోవయించి
ఆఁగుచి కీడు గెచచ్య్ తి రితి జతయ్. 14 గని అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జంక మెనయ్ కీసుత్ జోచి
పరలోకుమ్ చి తాఁ గెతి ఆతమ్సెకిక జోచి జీవ్ దా మొరల్న్.
జా అగెగ్చి పమానుమ్ చ ఆరిప్తుమ్ లు మానుస్చి ఆఁగుక
సుదిద్ కెరయ్ జలె, జోవయించి ఆతమ్క యేసు దిలి సొంత
లొఁయి అనెన్ కెదిద్ కామ్ కెరెదె! జాకయ్, జీవ్ తిలొ జీవ్
దెతి దేముడుచి సేవ ఆమ్ కెరి రితి, కామ్ క నెంజిల మొరి
రిత అమ్ చ కమొ జో పుంచ గెల కెర, అమ్ లాజ్ జంక
నెంజితి రితి, అమ్ చి ఆతమ్ జో సుదిద్ కెరెదె, 15 దసిస్, ఈంజ
నొవి పమానుమ్ క ఈంజొయి దేముడు అబొబ్స్ క చి అమ్ క
మదెనె జతొసొ జా అసెస్. దసిస్, ఈంజొ మొర దొరుక్
జలి అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్ అగెగ్చి పమానుమ్ చ కొడొ అమ్
పిటట్వన పాపుమ్ జలిస్ చి సిచచ్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్ కెర
నెతొవ గెల అసెస్. కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ కెర అసెస్ మెలె, కకక్
జో బుకారా తయెదె గే, పమానుమ్ జలి కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ తతివాట్జోవయింక దొరుక్ కెరుక మెనయ్.

16అనెన్ కిచొచ్ఉచరుక జయెదెమెలె, ‘ఆఁవ్మొరెల్ అంచి
ఆసిత్ ఇసి దసిస్ వంట దెతు’ మెనమానుస్ ఏక్ కాగుమ్ రెగడ్
తిలె, జేఁవ్ వాటల్ వంట దెంక జలె, తొలితొ జో మానుస్
మొరిల్స్ చి రిసొ రుజుజ్ జంక. 17 కిచొచ్క మెలె, మానుస్
మొరెల్కయ్ జో రెగిడిల్ దసిస్ కాగుమ్ కామ్ క జెయెదె, గని జా
రెగడ్య్ లొసొజీవ్తిలిపొదికామ్ క జెయెనాయ్. దసిస్కయ్
జోచి ఆసిత్చి వాట జోచ మానుస్ల్ క దొరుక్ జవుస్ మెనయ్
యేసుమొర గెలన్.

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

యేసు అమ్ చిపాపుమ్పుంచదా
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23దసిస్ పరలోకుమ్ తెజతిస్ కటాలిజతిసి ఎతిక్లొఁయి
సూఁయి జతిస్ తెన్ దస కమొకయ్ సుదిద్ జంక అగెగ్యి
దొరుక్ జా తిలి, గని పరలోకుమ్ తె బెదితిసి ఎతిక్ అనెన్
చెంగిలి బలి జతిస్ కయ్ సుదిద్ జంక దొరుక్ జలి. మెలె, కీసుత్
బలి జలిస్ కయ్. 24మెలె, దేముడుక సుదిద్ తతి టాన్ తె
కీసుత్ పెస అసెస్. జా టాన్ మానుస్ తెయార్ కెరిల్స్ నెంజె,
గని పరలోకుమీ, చి దేముడుచి సొంతచిమొకెమ్ కీసుత్ టీఁవ
అమ్ చి పచెచ్న జతయ్.

25 పడొత్ అనెన్, జోచి సొంత నెంజిలి లొఁయి దెరన,
మాములుమ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కో జలెకు వెరెస్క్ క ఏక్
సుటుట్ ఈంజయ్ లోకుమ్ తె తిలి దేముడుచి గుడితెచి,
ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి టాన్ తె పెసుక జతయ్. గని ఒగగ్ర్ సుటుల్
కీసుత్ అరిప్తుమ్ జంక నాయ్, కెఁయఁక తెఁయఁక అరిప్తుమ్
జతె తంక నాయ్. 26 దసిస్ జతి జలె, లోకుమ్ జెరమ్య్
జలిమొదొల్ తెంతొ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జో జా సెమ సేడుక తతిత్.
గని,ఉగుమ్ చిఆకర్పొదిజోచిసొంతజీవ్దా,మానుస్ల్ చి
పాపుమ్గెచచ్య్ తిఅరిప్తుమ్జా,పాపుమ్గెచచ్వుకమెన
ఎకిక్ సుటుట్ జో టీఁవిలిస్ సరి జా అసెస్. 27అనెన్,మానుస్ల్
కీసి ఎకిక్ సుటుట్ మొరుక అసెస్ గే,చిపడొత్ దేముడుచి పరిచచ్
జవులగే, 28దసిస్, కీసుత్ ,ఒగగ్ర్ జిన్ చపాపల్వయనగెచచ్వ
గెలుక మెన సరిపుచుప జతి జా, ఎకిక్ సుటుట్ మొర గెలన్.
చిఅనెన్క్ సుటుట్ డీసెదె;పాపుమ్గెచచ్య్ తిరిసొనాయ్గని
సరద్ తెన్జోవయింక రకితస రచచ్న జతిసిపూరినెరవెరుస్ప
జతి రితి జరుగ్ కెరుకయ్మెనజో అనెన్ డీసెదె.

10
యేసు ఎకిక్ సుటుట్ మొరిల్స్ కయ్ అమ్ సుదిద్ జలిస్

1 జలె, వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుక బలివొ దెతతి అనెన్
‘ఇసి కెరెల్ దేముడుక పాసి జెమ్ దె’ మెన ఉచరతి, గని
వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క, జేఁవ్ బలివొ దిలెకి జోవయించి పాపుమ్
గెచెచ్నాయ్. జేఁవ్బలివొదెతిఆగన్ల్ రితిసొంతయ్రచచ్న
దొరుక్ కెరిసి నెంజె, గని జా రచచ్న జరుగ్ జతిస్ క ఎకిక్ టాలి
ఎకిక్ నీడయ్ జతయ్. 2 జేఁవ్ బలివొ పాపుమ్ గెచచ్వుక
తెరితి జలె, ‘జెయిమ్ జలి’ మెన అమ్ చయూదుల్ దసచ
ములిత. నాయ్ గె? మెలె, బకి కెరల్స ఎకిక్ సుటుట్ కయ్
సుదిద్ జత జలె, బలి దిలి పడొత్ ‘పాపుమ్ తెన్ అసుస్మ్’
మెన అనెన్ ఉచర నాయ్. 3 గని ఈంజేఁవ్ బలివొ దెతిస్
తెన్ వెరెస్క్ క వెరెస్క్ కమానుస్ల్జోవయించిపాపుమ్ చి రిసొ
ఉచరుక జతయ్. అమ్ క ఏదాసట్ కెరయ్ తయ్. 4 కిచొచ్క
మెలె. వసొస్ పిలల్ల్ చిగొరెల్ చిలొఁయిఅమ్ చిపాపుమ్ బుదిద్
గెచచ్వుక ఎదగ్రె నెతె.

5జాకయ్, కీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెఅయ్ లిపొదిదేముడు
అబొబ్స్ తెన్ జో లటట్బిల్ రితి కిచొచ్ అసెస్ మెలె,
*“బలివొ అరిప్తల్ తుయి నెసిలది, గని
‘దొరుక్ జలి బలి’మెన అంక
తుయి ఆఁగ్ తెయార్ కెర అసిస్సి.
6 డయిత అరిప్తల్ చి రిసొ, పాపల్ గెచచ్య్ తి గురుచ

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

8 జలె, జా కోడు దెకిలె, “బలివొ, అరిప్తల్, డయిల
బలివొ, అపెప్కచ పాపుమ్ గెచచ్య్ తి గురుచ బలివొచి
రిసొ తుక కిచొచ్ ఇసుట్ మ్ నాయ్, దసచ నెసిలది” మెన
జో సంగ కెర; ఆగన్ల్ రితి దసచ దెతతి, జలె, జో దసిస్
సంగ కెర 9అనెన్ కిచొచ్ కోడు ఒతత్ బెదయ్ లొమెలె, “ఈందె
తుచి ఇసుట్ మ్ జెయిమ్ కెరుక మెనయ్ ఆఁవ్ జా అసిస్”
మెలన్. జో దసిస్ సంగిలిన్ తెన్ పొరిన్ పమానుమ్ క ‘జా
పోన. కామ్ క నెంజె’ మెన్ తయ్. ‘నొవిచి పమానుమ్
అవ్ సురుమ్. ఈంజయి దొరుక్ జలిసి’ మెన నొవిచిక
టీఁవడిత్ రిసొపోరిన్చిములదిల. 10జోచిఈంజయ్సెలవ్ క,
యేసుకీసుత్ చి ఆఁగ్ జా ఎకిక్ సుటుట్ మొరిల్స్ కయ్, కెఁయఁక
తెఁయఁక చెంగిల్ తతి రితిజోచి సుదిద్ అమ్జాఁజోచయ్జా
అసుస్మ్.

11పడొత్ యూదుల్ చొఎతిక్పూజరిరోజుకజోసేవకెరిస్ తె
టీఁవఏక్ చిఉపిప్రిఅనెన్క్,జాచిఉపిప్రిఅనెన్క్ఒగగ్ర్ బలివొ
దెతెతతత్య్;పాపుమ్గెచచ్వుక నెతిరబలివొదెతెతతత్య్.
12గనిఈంజొకీసుత్ , కెఁయఁకతెఁయఁకకామ్ క జెతిరితిఎకిక్
సుటుట్ పాపుమ్ గెచచ్య్ తి దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ దా కెర,
దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ వెసిలన్. 13 ఒతత్ వెస తా జోక
విరోదుమ్సుదల్జలసజోచచటొట్ సుఁదితిపొదొజతెఎదక
రకితయ్.

14 దసిస్ ఎకిక్ సుటుట్ జో సొంత అరిప్తుమ్ జా, సుదిద్
జా, జోచయ్ జలమానుస్ల్ క పూరి కెరిసి కెఁయఁక తెఁయఁక
కామ్ క జెతి రితి జో జరుగ్ కెర అసెస్. 15 అమ్ క జో పూరి
కెరిస్ చి రిసొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇసి మెన సాచి
సంగ అసెస్.
16 †“పబు సంగితిసి కిచొచ్ మెలె,
జేఁవ్ దీసల్ కచి పడొత్ క జోవయింక కిచొచ్ పమానుమ్

దెయిందెమెలె,
* 10:5 10:5 కీరనలు 40:6-8. † 10:16 10:16యిరీమ్యా 31:33.
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జోవయించి పెటిట్ అంచ ఆగన్ల్ తియిఁదె,
జోవయించ ఆతమ్ల్ తె అంచ ఆగన్ల్ రెగిడిందె”
మెన సంగ అనెన్ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
17 ‡“తెదొడ్ తెంతొ జోవయించ పాపల్, జోవయించ

తపుప్ల్
ఆఁవ్ ఏదాసట్ నే కెరె పఁవస్య్ గెలిందె”
మెన దేముడు సంగితయ్. 18జలె,పాపల్ చెమించుప జా
అసిత్ మెలె,పాపుమ్ గెచచ్య్ త అనెన్ అరిప్తల్ నాయ్.

దేముడుక పాసి గెచచ్ సతిత్మ్ ఇండుమ
19 జాకయ్, బావుడుల్ , అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి

రిసొ యేసుకీసుత్ జోచి లొఁయి సువ దిలి రిసొ, దేముడుచి
పరలోకుమ్ చిజోచి గుడితె,జోచి సుదిద్ టాన్ తె అమ్ పెసుక
అమ్ క దయిరిమ్ చి రిసొ, 20మెలె,జోవయించి దేముడుచి
గుడి అగెగ్ డంక తిలి తెరచి తెడి పెసితి నొవి, జీవ్ తిలి
జీవ్ దెతి వాటు, మెలె, §జోచి ఆఁగ్ వాట్ గెచుచ్క మెలి
కోడుచి దయిరిమ్ దా అసెస్. 21 అనెన్, దేముడుచి గెరి
అమ్ క వెలొల్ పూజరి జో జా కెర తోడు అసెస్. 22 అమ్ చి
పెటిట్ నిదానుమ్ తా జోవయించి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి
రిసొపూరి దయిరిమ్తా, అమ్ చి ఆతమ్తె ‘అమ్ క పాపుమ్
నాయ్, జో అమ్ క సుదిద్ కెర అసెస్’ మెలి దయిరిమ్ అమ్
జతి రితి, అమ్ చి ఆతమ్క సుదిద్ కెరి పానిక జో అమ్ క చించ
దిలి రితి కెర అసెస్, అమ్ చి ఆఁగ్ *దోవిలి రితి కెర అసెస్
మెన, జోక పాసి జెమ. 23 అమ్ చి దయిరిమ్ ఒపప్న్ తిసి
అనామ్నుమ్ నే జతె దెరనుమ. కిచొచ్క మెలె, ‘ఆఁవ్
దెతి రచచ్న వరుమ్ కో నఙనుల గే, కచితుమ్ రచిచ్ంచుప
జవుల’ మెన అమ్ క పమానుమ్ సంగిలొసొ నిదానుమ్ చొ.
24 అనెన్, పేమ కెరయ్ తి రితి, చెంగిల కమొ కెరయ్ తి
రితి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి చెంగిల్ కెరుక గే, పేమ దెకవుక
గే ఉచరె తమ. 25 సంగుమ్ చ సబతె బెదుక నే పిటెత్,
సగుమ్ జిన్జెంకములితతిగెద,జలె,సబతెబెదుక నేపిటెత్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరె తమ. ముకిక్మ్ క
కిచొచ్క ఇసి జమమెలె, పబుచి వెలిల్ దీసి పాసిజా జెతయ్.

సతిత్మ్జానజానయ్ములిత్స్ చి రిసొజాగర
26జలె, సతిత్మ్ చిన నంప కెరల్మ్ మెలె,జాచి పడొత్ జాన

జానయ్పాపుమ్ ఇండితె తిలె, పాపల్ గెచచ్య్ తి రిసొ జో
అరిప్తుమ్ జలిసి అమ్ క అనెన్ బలివొనాయ్. 27దసిస్ జలె
అమ్ క కిచొచ్ రకితయ్మెలె,పబు పరిచచ్ కెర సిచచ్ కెరిసి,చి
జోక విరోదుమ్ సుదల్ జలస ఎతిక్క గలిత్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె
గలి జతిసి.

28 మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు దిల ఆగన్ల్ కో
పిటట్వ తపుప్ కెరతి గే, జోవయింక పరిచచ్ కెరిల్స్ తె ‘జో
నిజుమ్ తపుప్ కెరొల్ ’ మెన దొగుల తీగల్చి సాచి రుజుజ్
దెకయ్ లె, కనాక్రుమ్ నెంతె జోక మొరి సిచచ్ దెవుల.
29జలె, దేముడుచొపుతుత్ స్ క నంప కెరుక నిదానుమ్ కెరుక
నెస, సుదిద్ కెరి జా నొవి పమానుమ్ చి రిసొ సువ దిలి
యేసుచిలొఁయిదూసుప కెర,పబుచిదయకెరిజోచిరచచ్న
దెతి జోచి పరలోకుమ్ చి ఆతమ్క కో కోపుమ్ కెరవ తవుల గే,
జోక అనెన్య్ కెదిద్ సిచచ్ లయెదె. 30 కిచొచ్క మెలె,
†“సిచచ్ కెరి కామ్ అంచి.
దెంక తిలి సిచచ్ ఆఁవ్ కచితుమ్ దెయిందె”
మెనసంగిలొదేముడుకజానుమ్. పడొత్ ,జోఅనెన్ సంగిలిసి
కిచొచ్ జానుమ్మెలె,
‡“జోచ పెజల్ క పబు తీరుప్ కెర సిచచ్ల్ గే, బవుమానల్ గే

దెయెదె”
మెలిసి. 31సిచచ్ జంకమెనజీవ్తిలొజీవ్దెతొదేముడుచి
అతిత్ మానుస్ దెరున్ సేడెల్ బింకయ్ జయెదె!
పబు అనెన్ ఉత జెతిస్ క రకితె తా

32 గని, అగెగ్చ దీసల్ తుమ్ ఏదాసట్ కెర. తెదొడి కీసుత్ చి
రిసొచి సతిత్మ్ తుమ్ తొలితొ సూన చినిలి పొది ఒగగ్ర్
సెమల్ బాదల్ సేడెల్ కి ఓరుస్ప జలదు. 33 సగుమ్ సుటుల్
కి ఎదారుద్ మ్ ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ దూసుప జలదు, కసట్ల్
సేడల్దు, చి అనెన్ దస బాదల్ సేడల్సచి జాడు బెద వయిలి
రితిజలదు. 34 కీసిమెలె, జేలిజలసక కనాక్రుమ్జలొ,చి
విరోదుమ్సుదల్తుమ్ చిఆసిత్ దెరగెతికయ్,పరలోకుమ్ తె
అనెన్ చెంగిల్ చి, అనెన్ తాఁ ఆసిత్ గెతిసి దొరుక్ జా అసెస్ మెన
జాన కెర, సరద్ తెన్ తిలదు. 35జాకయ్, తుమ్ చి డిటుట్ మ్
తుమ్ చి దయిరిమ్ తుమ్ వెంట గెల నాయ్. జేఁవ్ తె వెలిల్
బవుమానుమ్ దొరుక్ జతయ్. 36 జాకయ్, దేముడుచి
ఇసుట్ మ్ చి రితి ఇండ. జో పమానుమ్ సంగిలిసి తుమ్
నఙన్ తి రిసొ తుమ్ క ఒగగ్ర్ నిదానుమ్ తంక. 37 కిచొచ్క
మెలె,జో సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె,
§“అనెన్ గడియయ్గెలె జెతె తిలొసొ జెయెదె,
ఆలిస్మ్ నే కెరె జయెదె.
38 గని, ఆఁవ్ దిలి రచచ్న అంచి పునిన్మ్ కోజా తవుల గే,
జోవయించి నముకుమ్ చి నిదానుమ్ క జివుల,
గని జోవయింతె కో పడొత్ గుంచిలె,
జోవయించి రిసొ అంక ఆతమ్తె కిచొచ్ సరద్ తయెనాయ్”
మెన దేముడు సంగితయ్. 39 గని జలె ఆమ్ పడొత్ గుంచ
నాసెనుమ్ తె గెతస నెంజుమ్. నిదానుమ్ నముకుమ్ తా
అమ్ చి ఆతమ్ చెంగిల్ తతి రితి దెకన్ తస ఆము.

‡ 10:17 10:17 యిరీమ్యా 31:34. § 10:20 10:20 మెలె, జోవయించి ఆఁగ్ మొర అరిప్తుమ్ జలి రిసొ పరలోకుమ్ తె బెదితి వాటు అయ్ లి.
* 10:22 10:22బాపిత్సుమ్ చి రిసొసంగితయ్మెనసగుమ్ జిన్ సంగితతి. † 10:30 10:30 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:35. ‡ 10:30 10:30
దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:36, కీరనలు 135:14. § 10:37 10:37హబకూక్కు 2:3-4.
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11
పూరుగ్ మ్ చ నముకుమ్ తెన్ డిటుట్ మ్ తిలిసి

1 జలె, నముకుమ్ కిచొచ్ మెలె, అమ్ ఆస జలి కిచొచ్
జవుస్ కామ్ క ‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెలి ఆస, నే
డీసిలిస్ క ‘అసెస్’ మెన అమ్ చి పెటిట్ కచితుమ్ జాన్ తిసి.
2జా నముకుమ్ కామ్ క జెతయ్ మెన కీసి జానుమ్ మెలె,
జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొయిఅమ్ చ కో కోపూరుగ్ ల్ చి
రిసొ దేముడు సరద్ జా ‘జేఁవ్ అంచయ్ మానుస్ల్’ మెన
ఒపప్నల్న్. 3అనెన్, దేముడుచి *కోడుకయ్ లోకుమ్ జెరిమ్లి
మెన నముకుమ్ కయ్ఆమ్చినితసుమ్. దసిస్,ఈంజ డీసిత్
లోకుమ్,డీసిత్స్ తెనె నేతెయార్జలిమెనఆమ్నముకుమ్
తెన్జాన అసుస్మ్.

4 హేబెలు †జోచి నముకుమ్ చి రిసొ అనొన్స్ జలొ
కయీనుచి కంట చెంగిల్ అరిప్తుమ్ దిలిసి దేముడు
మెనిస్లన్. జోచిజా నముకుమ్ చి రిసొయి ‘జోక పునిన్మ్’
మెలిరితిదేముడుహేబెలుక దెకిలొ. కీసిజానుమ్మెలె,జో
హేబెలు దిలిసి రిసొ దేముడు సరద్ తెన్ సంగిలొ మెన ఆమ్
జానుమ్. జోహేబెలు, జలె, మొరల్న్, గని జోచి నముకుమ్
అపెప్క అమ్ క లటట్బ్ తయ్.

5 జోచి నముకుమ్ చి రిసొ ‡హనోకు నే మొరె
పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్ జలన్. అనెన్, దేముడు సొంతయ్
జోక కడ నిలి రిసొ ఒతత్ తెంతొ కో జోక చజుక నెతిరల్. జో నే
గెతె అగెగ్ కి ‘ఆఁవ్మెనిస్తొసొ’మెన దేముడు రుజుజ్ ల్ దెకవ
తిలొ. 6నముకుమ్ నెంజిలె, దేముడుక సరద్ కెరుక నెతుమ్.
మెలె, కో దేముడుక పాసి జెంక ఇసుట్ మ్ జలె, దేముడు
‘అసెస్’ మెన, చి ‘జోక ఇసుట్ మ్ జా చజితసక దెకితయ్’
మెనజోమానుస్క నముకుమ్ తంకయ్.

7 తెదొడి అనెన్, నే జరుగ్ జలిస్ క ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన
దేముడు §నోవహ క సంగితికయ్, జోచి నముకుమ్ చి
రిసొయి ‘నిజుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుక బియఁ
నోవహ దయిరిమ్ జా దేముడు సంగిలి రితి కెర, జోచి
కుటుంబుమ్ చక ఉగుమ్ గెడుస్ప కెరిల్స్ తెంతొ రచిచ్ంచుప
కెరి రిసొ,జావెలిల్ ఓడ రితిసి బందిలొ. దసిస్ కెర,లోకుమ్ చ
ఎతిక్ నంపనెంజిలసకజోవయించిపాపుమ్ చిసిచచ్చి రుజుజ్
దెకయ్ లొ,చినముకుమ్వాట్జెతికయ్పునిన్మ్ తెజొయియ్
వాట నఙనొల్ .

8 ‘జోక పడొత్ ఆఁవ్ దొరుక్ కెరుక తిలి కానాను దేసిమ్ తె
గెసుస్’ మెన, “బార్ జా” మెన దేముడు *అబాహామ్ క
బుకారికయ్, జో కేనె గెచెచ్దె గే వాట్ నేనెల్ కి, జోచి
నముకుమ్ చి రిసొ అబాహామ్ సూన కెర బార్ జలన్;

9 దసిస్, జోచి నముకుమ్ చి రిసొ, జా జోచి సొంత దేసిమ్
నెంజిలె కి, “తుక చి తుచి సెకుమ్ చక దెయిందె” మెన
దేముడు పమానుమ్ కెర తిలి కానాను దేసిమి బులెత్ తిలొ,
అనెన్జో,జాపమానుమ్ తెజోతెన్వాటనఙితజోచిపెటిట్చొ
ఇసాస్కు కి, ఇసాస్కుచి పెటిట్చొయాకోబు కి టంబుగుడడ్ల్ తె
జిఁయ బులెత్ తిల. 10 కిచొచ్క మెలె, చెంగిల్ పునాది తిలి
†పటున్మ్ క ‘జెయెదె’ మెన అబాహామ్ నంప తెన్ తిలన్.
కేన్ పటున్మ్ మెలె, దేముడు సొంత బందితిసి, జెరమ్య్ లి
పటున్మ్.

11 దసిస్, జాచి నముకుమ్ చి రిసొ అబాహామ్ చి తేరిస్
‡సారా, జా మంతిరి జా గెచచ్, బోదల్ పాయితి వయసు
జీన తిలె కి,జాపమానుమ్ సంగిలొ దేముడుక ‘జోసంగిల్
రితి జరుగ్ కెరెదె’ మెన నంపజలి రిసొ, అంగి జతి సెకి జాక
దొరుక్ జలి. 12జలె, ఎకిక్లొమానుస్ అబాహామ్ చి పెటిట్ జో
మొరొ రితొమంతొజా తిలె కి, ఆగాసుమ్ చ సుకక్ల్ చ రిత,
సముదుమ్ చి ఒడుడ్ చి ఇసక్చ గిడడ్ల్ రిత, కీసి కో లెకక్ కెరుక
నెతిరి, దసిస్ ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్జోచి సెకుమ్ తె జెరుమ్న్
జల.

ఈంజ బూలోకుమ్ తెటాన్ నెంజిలస ఆము
13అమ్ఉపిప్రి సంగిలమానుస్ల్ ఎతిక్జిని,జోవయింక

పమానుమ్ సంగిలిసి జరుగ్ నే జతె అగెగ్,జాకయ్ ‘కచితుమ్
జరుగ్ జయెదె’ మెన నముకుమ్ తెనిన్ మొర గెల. దూరి
తెంతొ దెకిల్ రితి జా, జా పమానుమ్ సంగిలిసి నఙనిల్
రితి జాఁయిమొరల్. ‘ఈంజ బూలోకుమ్ తె టాన్ నెంజిలస
ఆము,అమ్ కముకిక్మ్జలిలోకుమ్వేరచి’మెనచిన కెర
మొరల్. 14 జలె, ఇసి లటట్బెల్, జేఁవ్ సొంత దేసిమ్ చజితత్
మెన రుజుజ్ దెకయ్ లి రితి జతయ్. 15జేఁవ్ ముల దాబార్
జలి దేసిమ్ క అనెన్ గెచుచ్క మెన ఆస తిలిపొది, జేఁవ్ ఒతత్
అనెన్ గెచుచ్క వాటు తతిత్. 16 అనెన్ చెంగిలి దేసిమ్ క ఆస
జా అసిత్; కేన్ మెలె, పరలోకుమ్ చి. జో జేఁవ్ ◌ఁచొ దేముడు
జా తంక దేముడు లాజ్ జయెక నాయ్. జోవయింక ఏక్
పటున్మ్ జో తెయార్ కెరిల్స్ తెన్ రుజుజ్ జతయ్.

17 అబాహామ్ దేముడుచి అతిత్ పరిచచ్ జలి పొది,
‘తుక సంతానుమ్ దెయిందె’ మెన పమానుమ్ సంగ తిలొ
దేముడుక జోచొఎకిక్లొపుతుత్ స్ ఇసాస్కుక నముకుమ్ తెన్
§అరిప్తుమ్దెంక కితెయార్జలన్. 18మెలె,జోపుతుత్ స్ చి
రిసొ
*“ఇసాస్కుచి తెడి తుచి సెకుమ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ జెరుమ్ల”
మెన దేముడు సంగ తిలె కి. 19 దసిస్ ‘మొర గెలసక
దేముడు జియడుక తెరె’ మెన కి అబాహామ్ నముకుమ్
తెన్ తిలొ. జాకయ్, జో మొరుక తిలొ ఇసాస్కుక అనెన్

* 11:3 11:3 ఆదికాండుమ్ 1:1-2. † 11:4 11:4 ఆదికాండుమ్ 4:1-7. ‡ 11:5 11:5 ఆదికాండుమ్ 5:24. § 11:7 11:7 ఆదికాండుమ్
6:5-8:22. * 11:8 11:8 ఆదికాండుమ్ 11:31-12:9. † 11:10 11:10 పరలోకుమ్ క, పరలోకుమ్ చి ‘నొవియెరూసలేమ్’మెలిస్ క టాలి జయెదె.
డీసయ్ లిసి 21:2 దెక. ‡ 11:11 11:11 ఆదికాండుమ్ 18:1-15. § 11:17 11:17 ఆదికాండుమ్ 22:1-18. * 11:18 11:18 ఆదికాండుమ్
21:12.
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జియడ, దేముడు జోక అబాహామ్ అబొబ్స్ క అనెన్ దొరుక్
కెరల్న్.

20దేముడుక ‘చెంగిల్ వరల్ దెతొసొజో’మెనయ్,జోచి
నముకుమ్ చి రిసొ, †ఇసాస్కు జోచపుతత్రుల్ జలయాకోబుక
చి ఏసావుక దయిరిమ్ తెన్ చెంగిల్ వరుమ్ లు సంగిలన్.
21దసిస్ కి,జోవయించినముకుమ్ చిరిసొ ‡యాకోబు,జోచి
మొరున్ పురె జా అయ్ లి పొది, జోచి టెకొన్ డండొచి ఉపిప్రి
బోడివంపొ కెర దేముడుక ఉచర,జోచొపుతుత్ సియోసేపుచ
దొగుల పుతత్రుల్ ఎకెక్కల్క చెంగిల్ వరల్ సంగిలన్.

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

23 *మోసే జెరిమ్లి పొది, జోక ‘సూటిచొ’ మెన దెక కెర,
జోచి నముకుమ్ చి రిసొ ‘జోక మారసతె జో దెరున్ సేడుస్
నాయ్’ మెనయ్, అయయ్సి అబొబ్సి తినిన్ జొనొన్ పూరి జోక
లుంకడ తిల;జోరానొ “ఇదుదల్ నాడుల్ ఎతిక్మొరుక”మెన
ఆడ దిలిస్ క నే బితె. 24 పడొత్ , జో మోసే వెలొల్ మానుస్
జలి పొది, జోచి నముకుమ్ చి రిసొ †మోసే జో రానొచి
దువిస్ చి పుతుత్ స్ నే బుకారవన్ క, 25 జా రాజిమ్ చితె నే
బెదితె, దసచి సరద్ల్ నెస పిటట్వన, దేముడుచ జోచయ్
మానుస్ల్ చ కసట్ల్ తె బెదుక సరద్ జలొ. 26 జలె, ‘దేముడు
అబొబ్స్ చి ఇసుట్ మ్ తిలిస్ జరుగ్ కెరుకయ్ ముకిక్మ్’ మెన
యేసుకీసుత్ చి రిసొ కీసి సెమల్ సేడెల్, ‘ఐగుపు దేసిమ్ చి
సొమాస్రుమ్ కలుగు కెరంతి కంట దేముడుచి కామ్ జరుగ్
కెరుకయ్ ముకిక్మ్’ మెనయ్ ఒపప్నొల్ . కిచొచ్క మెలె,
‘దేముడు దెతి బవుమానుమ్ ముకిక్మ్’ మెన దెకితె
తిలన్. 27 జోచి నముకుమ్ క, జో పరో రానొచి కోపుమ్ క
నే బితె ఐగుపు దేసిమ్ ముల దిలొ. కీసి మెలె, నే డీసొత్
దేముడుక దెకితెతిలిరితిజా,నిదానుమ్తెన్ఎతిక్ఓరుస్ప
జలన్. 28 జోచి నముకుమ్ చి రిసొ, ‡ఐగుపు దేసిమ్ చ
తొలుస్ర్ బోదల్ క మారొ దేముడుచి దూత జోవయించ
ఇసాయేలుల్ చ బోదల్ క నే చడితి రితి, ‘పసాక్ పండుగు’
మెన దేముడు సంగిలి రితి మొదొల్ కెరల్న్, చి జేఁవ్
ఇసాయేలుల్ చ గెరల్ ఎతిక్చ దార్ బందల్ తె మెండపిలల్చి
లొఁయి చించ దిల.

29 “తుమ్ క ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిందె”
మెన దేముడు సంగిలిస్ చి ఉపిప్ర్ చి జోచి నముకుమ్ చి
రిసొ, మాములు వాట్ ఇండిలి రితి జా, §‘ఎరన’ మెలి
సముదుమ్ ఇసాయేలుల్ చ పెజల్ ఇండ జీనల్. గని ఐగుపు

దేసిమ్ చ “అమ్ కి దసిస్ జీనుమ్ దె” మెన ఉచర కెరెల్ పొది
బుడడ్ గెల.

30 ‘దేముడు అమ్ క తోడు తయెదె’ మెన జోవయించి
నముకుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ ఇసాయేలులు సతుత్
పొదుల్ రోజుక *యెరికోపటున్మ్ చివెలిల్ కోటచి సుటుట్ నంత
ఇండ బులిత్కయ్,జాకోట సేడయ్ గెలి.

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

నముకుమ్ చి రిసొ దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి
32అనెన్ కిచొచ్ మెనుమ? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను,

యెపాత్ , దావీదు, సమూయేలు, దేముడుచ కబురుల్ సంగిల
మానుస్ల్ ఎతిక్చి రిసొ సంగుక సమయుమ్ నాయ్.
33 జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ రాజిమ్ లుక జీనల్,
సతిత్మ్ చతీరుప్ల్ చరుజుజ్ ల్ దెకవ,తపుప్ల్ కెరల్సక సిచచ్దా,
పెజల్ క బుదిద్ సికడల్, దేముడు జోక పమానల్ దా జెయిమ్
కెరికయ్ సరద్ జల. సింవుమ్ లు జేఁవ్ క కంక మెన మొకెమ్
అయ్ లి పొది జేఁయ్ చి చోండివొ డంకిల. 34 వెలొల్ ఆగివొ
విజయ్ ల, యుదుద్ మ్ తె కతిత్వొ తెనె కండితిస్ పిటట్వనల్,
అవుక్ తిలి పొది సెకి జల, యుదుద్ మ్ తె జోవయించ
విరోదుమ్సుదల్ చిఉపిప్రిజీనఉదడల్. 35జేఁవ్ తెమొరల్సక
దేముడు అనెన్ జియడిత్కయ్,జోవయించ తేర్ బోదల్ క అనెన్
దొరుక్ జల. దేముడుక నిదానుమ్ తిల అనెన్ సగుమ్ జిన్,
‘అనెన్ చెంగిలి లోకుమ్ తె పడొత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దె’
మెనయ్, సిచచ్ల్ తెంతొ విడద్ల్ నే కెరంతె, జేఁవ్ సిచచ్ల్ తె
మొరల్. 36అనెన్, విరోదుమ్ సుదల్ దూసుప కెరిసి, కొరడ్ల్ చ
దెబబ్ల్ అదికారుల్ పెటిల్సి, గొలుస్ల్ తెన్ బందితిసి, జేల్ తె
గలిత్సి అనెన్ సగుమ్ జిన్ ఓరుస్ప జల. 37 సగుమ్ జిన్
మానుస్ల్ క పతల్ తెన్ పెటమారల్, సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ క
రంపుమ్ తెన్ సింద దొనిన్ గండల్ కెర గెల. సగుమ్ జిన్
కతిత్చ దెబబ్ల్ క మొరల్, సగుమ్ జిన్ మెండల్ చ గొరెల్ చ
చమొగలన బులిల,మాలఙ్జా, సెమల్ సేడ,మానుస్ల్ చి
అతిత్ నిసాక్రుమ్ జల. 38బయిలె,డొంగలె, పతాలెపారతె,
బుఁయిగొయితెనిదతాబులెత్ తిల. జేఁవ్ చెంగిలమానుస్ల్
ఈంజ లోకుమ్ తె తంక ఈంజ పాపుమ్ చి లోకుమ్ క జేఁవ్
విలువ కెరి నాయ్.

† 11:20 11:20ఆదికాండుమ్ 27:1-41. ‡ 11:21 11:21ఆదికాండుమ్ 48:8-20. § 11:22 11:22ఆదికాండుమ్ 50:24-25. * 11:23
11:23 నిరగ్మకాండుమ్ 1:22:2:2. † 11:24 11:24 నిరగ్మకాండుమ్ 2:11-16. ‡ 11:28 11:28 నిరగ్మకాండుమ్ 12:1-36. § 11:29
11:29 నిరగ్మకాండుమ్ 14:1-31. * 11:30 11:30యెహోసువ 2:1-24. † 11:31 11:31యెహోసువ 6:1-25.
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39 అనెన్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జోవయించి నముకుమ్
డిటుట్ మ్ తిలిస్ చి రిసొ దేముడు జోవయించి రిసొ
చెంగిల్ సాచి దెకయ్ లెకి రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లెకి, జో దేముడు
పమానుమ్ సంగిలిసి జోవయించయ్ పొదులె జరుగ్ జంక
నాయ్. 40 కిచొచ్క మెలె, అమ్ కయ్ కి జోవయింతెన్
బెదవనుకమెనయ్జోదేముడు అనెన్ చెంగిల్ చిజరుగ్ కెరుక
ఉచర తిలొ. మెలె, ఆమ్ నెంతె జేఁవ్ కి పూరి నే జతి రితి
జాజో సంగిలి పమానుమ్ జరుగ్ కెరిసి వాయిద కెరల్న్; అమ్
పడొత్ జెరిమ్లస కి జోవయింతెన్ జా పమానుమ్ తె బెదుకయ్
మెనవాయిద కెరల్న్.

12
కీసుత్ చి రితి ఆమ్ కిబాదల్ ఓరుస్ప జంక

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

సికడెదె
5 అనెన్, తుమ్ జోచ పుతత్రుల్ జలిస్ చి రుజుజ్ దెకయ్ తి

తీరుప్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసితుమ్పఁవస్ గెలదు గె?
కిచొచ్ తీరుప్ సంగిలిసిమెలె,
*“ఓ అంచొపూతుత్ , దేముడు తుక బుదిద్ సికడత్ సిచచ్ల్ క
‘కిచొచ్ నెంజితి’మెలి రితి తుయిఉచరు నాయ్.
అనెన్,జోతుక దసిస్ సిచచ్ కెరెల్,
తుయి దయిరిమ్ పిటట్వన అనామ్నుమ్జానాయ్.
6 కిచొచ్క మెలె,

కకక్ జో పేమ తయెదె గే, ‘సికుక్త్’మెనయ్
జోకయ్సిచచ్ కెరెదె, చి
జో బెదవనొల్ ఎతిక్ పుతుత్ స్ క
‘బుదిద్ జవుస్’మెనయ్సిచచ్ల్ దెయెదె”
మెన సంగ రెగడ్వ అసెస్.

7 జలె, ఇస బాదల్ తుమ్ ఓరుస్ప జంక తిలిసి కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ దేముడు అబొబ్స్ తె సిక డిటుట్ మ్ జతి రిసొయి
జో దేముడు తుమ్ క “అంచ పుతత్రుల్ యి” మెన దెకితయ్.
మెలె, కేన్పుతుత్ స్ క అబొబ్సి కిచొచ్ సిచచ్దాసికడెనాయ్గె?
మానుస్చొ అబొబ్సి జలె, సిచచ్ దా సికడెదె. 8అబబ్దింసిచి
అతిత్ ఎతిక్జిన్ జత బుదిద్ సికడత్ కిచొచ్ సిచచ్ల్ తుమ్ నే జలె,
లంజెపెటిట్ జెరిమ్ల రితజా,జోపబుచసొంతపుతత్రుల్ నెంజిల
రిత జతదు. 9 అనెన్, ఈంజ లోకుమ్ చ అమ్ ఎతిక్జిన్ చ
అబబ్సింసి అమ్ క సిచచ్ల్ దా బుదిద్ సికడ అసిత్, చి జాకయ్
జేఁవ్ కమరియాదదెకఅసుస్మ్. దసెజలె,అమ్ చఆతమ్ల్ క
అబొబ్ జతొ దేముడుచి తెడి తా, జోచి కోడు సూన అమ్
బుదిద్ జలె, ఆతమ్క జిమ్ దె, అనెన్ చెంగిల్ జమ్ దె.

10 అమ్ చ ఈంజ లోకుమ్ చ అబబ్సింసి గడియ
జోవయించి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి సిచచ్ల్ దిల, గని అమ్ క
‘చెంగిల్ జతు. అంచి సుదిద్తె బెదుతు’ మెనయ్ అమ్ క
బుదిద్ సికడత్ సిచచ్ల్ దేముడు అమ్ చొ అబొబ్యి దెతయ్.
11జా సిచచ్ జతి గడియయ్ ఎతిక్ సిచచ్ సరద్ నే దెయె, గని
నొపిప్ దెతయ్. జలె పడొత్ జేఁవ్ చి రిసొచి ముదొద్ జలసక జా
సిచచ్పాయితి రిసొ కిచొచ్లాబుమ్,మెలె,జోదెతిపునిన్మ్
అనెన్ సేంతుమ్ దొరుక్ జయెదె.

దేముడు దిలివరుమ్ కెదిద్చి గే ఏదాసట్ కెరనడిటుట్ మ్జా
12 జాకయ్, కొరస్ జల తుమ్ చ అతొత్ , సెకి నెంజిల

తుమ్ చమొగల్తుమ్నేముచిక్ల్ తెదెకన. 13ఇదిల్సొటిట్
జలిసి అనెన్ సొటిట్ నే జతె పూరి చెంగిల్ జతి రిసొ తుమ్ చ
చటొట్ చెంగిల్ ఇండిత్ రితి, సోగ వాటు తుమ్ తెయార్ కెర.
14అనెన్, ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ తెన్ సేంతుమ్ కటుట్ తెన్ తతి
రితి తుమ్ దెకన. అనెన్, పబు దెతి సుదిద్ జంక తుమ్ ఆస
జా. జయియ్ సుదిద్ నెంజిలె, కో కి దేముడుక దెకుక నెతిరి.
15 తుమ్ చితె కకక్ కి పబుచి రచచ్న నే పిటిత్ రితి తుమ్
దెకన. కోడ్ దెతి కేన్ చెరొ తుమ్ చితె నే ఉటిట్తి రితి తుమ్
దెకన. దసిస్ కోడ్ చి చేర్ కేన్ జలెకి ఉటెల్,జాచి రిసొ గలిబిలి
జా కెర ఒగగ్ర్ జిన్ ఆతమ్క పాడ్ జంక జయెదె, జా పోన.
16 పడొత్ క, తుమ్ చితె కో లంజె నే జతి రితి దెకన. పడొత్
†ఏసావుపూరుగ్ మ్ చొ జలి రితి తుమ్ జా నాయ్. జో ఎకిక్
పూటచిఅనిన్మ్దొరుక్ కెరంతి ఆసకయ్అబొబ్స్ దెంక తిలి
జో తొలుస్ర్ జెరిమ్లిస్ చి రిసొచి దొరుక్ జతి అకుక్ బావొస్ తె
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విక గెలొ. 17 పడొత్ జా వాట దొరుక్ జతి అకుక్ నఙనుక
ఉచరొల్ , గని అబొబ్సి నే దిలొ, చి జో కెదిద్ ఏడెల్కి, జో జరుగ్
కెరనిల్సిమారుస్ప జంక వాటు తిలి నాయ్.

18 తుమ్ పాఁవ అయ్ లి టాన్, సీయోను డొంగు నెంజె.
జా డొంగు ఈంజయ్లోకుమ్ చి. చడితిసి, జా. పూరుగ్ మ్ చ
అమ్ చ ఇసాయేలులు జా డొంగుతె జా కెర కిచొచ్ దెకిల
సూనల్ మెలె, ‡వెలిల్ ఆగి, అందర్, చిముమ్న జలిసి, తుపాన్
జతిసి. 19నపిప్ర్ మూరి బజితిస్ చి అవాడ్, బింక జతి వెలిల్
§అవాడ్. తెదొడి పూరుగ్ మ్ జా వెలిల్ అవాడ్ క బియఁ కెర,
“అపెప్ తెంతొ జా వెలిల్ అవాడ్ జలొసొ అమ్ క కోడ్ లటట్బ
కబురుల్ సంగుక నాయ్” మెన పెజల్ బతిమాలప్ జా సంగ
తిల. 20 కిచొచ్క మెలె,
*“కేన్ జంతు కి ఈంజ డొంగుర్ చడిలె,
జాక పతల్ గలమారుక అసెస్”
మెన దేముడుచి జా అవాడ్ ఆడ దిలన్. జాఆడ సంగిలిసి
ఓరుస్ప జంక అమ్ చ ఇసాయేలుల్ నెతిరల్. 21అనెన్, తెదొడి
జరుగ్ జలిసి దెకుక కి కెదిద్ బయిమ్ చి మెలె, జేఁవ్ పెజల్ క
ఏలుప కెరె తిలొ వాట్ దెకయ్ తె తిలొ మోసే కి “బిఁయ
అదుద్ ర్ జా గెలొ”మెన సంగిలన్.

22 జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ తెదొడి పాఁవిలి సీయోను డొంగు,
జలె, †బయిమ్ చి, గని తూమ్ కేనె పాఁవ అసుస్స్ మెలె,
పరలోకుమ్ చి ‡సీయోను డొంగుతె, జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ
దేముడుచి పటున్మ్ తె, §పరలోకుమ్ చి యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె,పడొత్ కో లెకక్ కెరుక నెతిరల్ ఎతివాట్ జిన్దూతల్
పండుగు కెరి రితి సరద్ తిల బెరిల్స్ తె, జా అసుస్స్. 23అనెన్
కిచొచ్తె జా అసుస్స్ బెద అసుస్స్ మెలె, *తొలుస్ర్ జెరిమ్ల
రిత పరలోకుమ్ తె బెదిలసచి †పదుతె తిలసతె, అనెన్,
ఎతిక్చి ఉపిప్రి దేముడు జలొమానుస్ల్ ఎతిక్క పరిచచ్ కెర
తీరుప్ కెరొసొ‡ తిలిస్ తె, అనెన్, దేముడుక సతిత్మ్ ఇండిల
పబుచి సుదిద్ జాపూరి జలమానుస్ల్ చ ఆతమ్ల్ తిలిస్ తెజా
అసుస్స్, 24అనెన్ ముకిక్మ్ క కతెత్ మెలె, దేముడు దిలి నొవి
పమానుమ్ క, జోక చి మానుస్ల్ క నెడ్ మె జతొ యేసుతె,
చిపూరుగ్ మ్ చొ §హేబెలు చి లొఁయిచి కంట చెంగిల్ లటట్బిత్,
చించ గెలియేసుచి లొఁయితెపాఁవ జా అసుస్స్.

25 తుమ్ చి తెన్ లటట్బొత్ దేముడుక తుమ్ నే సూన్ తి
రితి, నంప నే జతి రితి తంక నాయ్ మెన తుమ్ జాగర

దెకన. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ బూలోకుమ్ తె తిలొ మోసే
పూరుగ్ మ్ చొజోక జాగర సంగిలిసి జేఁవ్ నే సూనిల్ రిసొ జేఁవ్
పూరుగ్ మ్ చ సిచచ్ పిటట్వనుక నెతిరల్. జలె, పరలోకుమ్
తెంతొ అమ్ క జాగర సంగితొ దేముడుక ఆమ్ నే సూనెల్,
అనెన్ కీసి సిచచ్ పిటట్వనుక జయెదె?! జయెనాయ్! 26 *జా
దీసిజోచిఅవాడ్ఒండి బూలోకుమ్ క కదుల్ కెరిల్. గని అపెప్
‘కచితుమ్ జరుగ్ కెరిందె’ మెన కిచొచ్ పమానుమ్ జో సంగ
అసెస్ మెలె,
†“అనెన్క్ సుటుట్ క ఎకిక్ బూలోకుమ్ కయ్నాయ్,
గని అనెన్, ఆగాసుమ్ క కి కదుల్ కెరిందె”
మెన్ తయ్. 27 ‘అనెన్అనెన్క్సుటుట్ క’మెనసంగిలిసిఅమ్ క
కిచొచ్ అరుద్ మ్ దెకయ్ తయ్ మెలె, జెరమ్య్ జలిస్ కదుల్
కెరిల్స్ క జాక గెచచ్వ గెలిత్ సమయుమ్. జయి గెచచ్వుక
కిచొచ్కమెలె, కదుల్ కెరెల్ కి పాడ్ జంక నెతిరిల్స్ క ‘తాఁ గెసుస్’
మెనయ్.

28 జాకయ్, కో కదుల్ కెర పాడ్ కెరుక నెతిరి
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ అమ్ క దొరుక్ జా అసెస్చి రిసొ,
దేముడు దిలి జా వరుమ్ చి ఉపిప్రి సరద్ జా, సరి జతి బకి
కెర జోకమరియాద కెర, బియఁ ఇండుమ. 29 కిచొచ్క మెలె,
అమ్ చొ దేముడు డయితొ ఆగిచొ రితొ అసెస్.

13
పేమ, సతిత్మ్, సేంతుమ్ తెన్ ఇండుక

1 ‘అమ్ చబావుడుల్ ’మెనదెకిల్ రితి తుమ్ నంపజలసక
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా. 2 వేర తెంతొ జెత
మానుస్ల్ క మరియాద దెకుక తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, ‘దూతల్’ మెన నేనెల్ కి, గోత్ అయ్ ల దూతల్ క
కి సగుమ్ జిన్ మరియాద కెర అసిత్. 3 జేలితె గలిలసక
కనాక్రుమ్ ఉచర దెక, జోవయింతెన్ తుమ్ జేలితె తిలి
రితి ఉచరన, జోవయించి జాడు వయన. పడొత్ , తుమ్
జోవయింతెన్ఎకిక్ ఆఁగ్ తెబెదిలసమెన,అనెన్మానుస్ల్ చి
అతిత్ వేర వేర అలల్ర్ లు సేడల్ నంపజలసక దసిస్ తోడు తా.

4 పెండిల్ మెలిస్ క చెంగిలి మెన ఎతిక్ విలువ దెక
గవురుమ్ కెరుక అసెస్. పెండిల్తె తెరిన్మునుస్ చి నెడ్ మె
సతిత్మ్ తంక మెన తుమ్ తె కో లంజె జా నాయ్. లంజె
ఉచరసక చి లంజె జతసక దేముడు తీరుప్ కెర సిచచ్
దెయెదె.

‡ 12:18 12:18నిరగ్మకాండుమ్ 19:16-19, 20:18-21. § 12:19 12:19నిరగ్మకాండుమ్ 19:8-9. * 12:20 12:20నిరగ్మకాండుమ్ 19:12,
13. † 12:22 12:22 ‘బయిమ్ చి’ మెలె, ఒతత్ ‘సీనాయి’ డొంగుతె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు మోసేక ఆగన్ల్ దిలన్. జేఁవ్ ఆగన్ల్ తెన్ సిచచ్ల్ కి
దిలన్, పడొత్ తెదొడి పెజల్ జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక పాసి గెచుచ్క పమాదుమ్. గని ఈంజ 22 నంబర్ చి కోడుతె సంగితి ‘సీయోను’ డొంగుతె, మెలె
పరలోకుమ్ తె, దసిస్ బయిమ్ తంక నాయ్. యేసుక నంపజల మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెలి రిసొ అడుడ్ నెంతె బయిమ్ నెంతె జోతె గెచుచ్క జయెదె. జా తేడ ఇనెన్
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1:15, 18,డీసయ్ లిసి 1:5,చిఎబీయుల్ 2:11-14దెక. † 12:23 12:23లూకా 10:20, పిలిపిప్యుల్ 4:3,డీసయ్ లిసి 13:18, 17:8, 20:15, 21:27
దెక. ‡ 12:23 12:23ఆదికాండుమ్ 18:5, ఎబీయుల్ 4:13, 10:30. § 12:24 12:24ఆదికాండుమ్ 4:2-16,ముకిక్మ్ క 4:10. హేబెలు చిలొఁయి
‘సిచచ్ దేస్, సిచచ్ దేసు!’ మెలి రితి కేక్ గలత్య్. యేసుచిలొఁయి ‘చెమించుప కెరు, చెమించుప కెరు!’ మెన కేక్ గలత్య్. * 12:26 12:26 నిరగ్మకాండుమ్
19:18. † 12:26 12:26హగగ్యి 2:6.
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5తుమ్ చిజీవితుమ్ తెడబుబ్ల్ఆసదూరి కెరన,తుమ్ క
తిలిస్ క ‘జయెదె’మెన సేంతుమ్ తెన్ జియ.
*“తుమ్ క కెఁయఁక కి ములి నాయ్, పఁవ్ సి నాయ్.”
మెన దేముడు పమానుమ్ కెర సంగ అసెస్. 6జాకయ్,
†“పబు అమ్ క తోడు అసెస్, ఆఁవ్ బియిఁ నాయ్.
అంక పాడ్ కెరి రితిమానుస్ల్ అంక కిచొచ్ కెరుక నెతిరి”
మెన అమ్ దయిరిమ్ తెన్ సంగుక జతయ్.
తుమ్ క దెకయ్ ల వెలొల్ సుదల్ క నే పఁవిస్తె, చెంగిల్

ఇండ
7 దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క సూనయ్ ల,

తుమ్ క వాట్ దెకయ్ లసక తుమ్ పఁవస్ నాయ్. జేఁవ్
జోవయించి జీవితుమ్ క ఇండిలిస్ క కిచొచ్ పలితుమ్ దెరల్ గే
తుమ్ ఉచర. జోవయించి నముకుమ్ చి ఎదిలి నముకుమ్
తూమ్జోవయించిపటిట్ ఇండ. 8యేసుకీసుత్ కాలి కీసొతిలొ
గే, ఆజి కి దసొస్యి తా, కెఁయఁక తెఁయఁక కి దసొస్యి
తయెదె. 9 వేర వేర నముకుమ్ చి బోదన సూన తుమ్
మోసిమ్ జా సతిత్మ్ తిలిసి తుమ్ ముల నాయ్. మెలె,
జేఁవ్ చ కమొచ పండుగ్ అనిన్మ్ జవుస్, కిచొచ్ కిచొచ్ కతిస్
నే కతిసి జవుస్, జోవయింక నంప కెరల్ మానుస్ల్ క చెంగిల్
కెరె నాయ్. ముకిక్మ్ క పబుచి దయజోఅమ్ క దెతిస్ కయ్
అమ్ చి పెటిట్చి ఆతమ్ డిటుట్ మ్ జంక అసెస్.

10 అమ్ నంపజలసక వేర బలి దెతి టాన్ మెలి కోడు
దొరుక్జాఅసెస్. యేసుమొరిల్సి. ఈంజయ్బలిదెతిటాన్ తె
దిలిబలిఅగెగ్చి రితిచిటంబుగుడడ్చిసేవ కెర,ఆగన్ల్ కనంప
కెరి రితిచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తితస కంక నాయిమ్నాయ్.
11 జయియ్ రితి ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ గొరెల్ క దేముడుచి
గుడితె ఆన ‘పెజల్ చిపాపుమ్గెసుస్’మెనగొరెల్ చిలొఁయి
తెడిచి ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి గదితె ఆన, సువతా, జేఁవ్ గొరెల్ చ
పీనుమ్ లుక బయిలె కడన కెర, జా బయిలె డయ గెలత్తి.
12 కిచొచ్క మెలె, దసిస్, దేముడు అబొబ్స్ తె అనెన్ బెదవుక
మెన, జోచి సొంత లొఁయి తెన్ పెజల్ క సుదిద్ కెరుక మెన,
యేసు కి ‡పటున్మ్ చి కోట ఒతత్ల్ తొచి బయిలెమొరల్న్.

యేసు సెమల్ సేడిల్స్ తె అమ్ కి బెదుమ
13 జాకయ్, ఆమ్ కి, గాఁవ్ ఒతత్ల్ తొచి బయిలె జోతె

గెచచ్, జో సేడల్ సెమల్ ఆమ్ కి సేడుమ. 14 కిచొచ్క మెలె,
కెఁయెఁక తెయఁక తాఁ గెతి పటున్మ్ ఇనెన్ అమ్ క నాయ్,
గని దసిస్చి తిలి §చెంగిల్ పటున్మ్ చి రిసొ రకితసుమ్.
15రోజుకదేముడుకబలిదిలిరితి,జోఅమ్ కదిలిఆతమ్సెకిక
జోక గవురుమ్ కెరుమ. కీసి బలిమెలె,జోచినావ్ చి విలువ
ఒపప్న గవురుమ్ సంగితిసి. 16అనెన్, మానుస్ల్ క చెంగిల్
దెకుక, చి తుమ్ క కలుగు జలిస్ క అనెన్ మానుస్ల్ క తోడు

దెంకములనాయ్. కిచొచ్కమెలె, దసచక ‘బలివొ’మెనయ్
దేముడుక సరద్.*

తుమ్ క సికడత్సక మరియాద కెర
17 తుమ్ క సికడత్సచి కోడు తుమ్ సూన, దాక్ కెరన,

తుమ్ చిసొంతఇసుట్ మ్ కెరుకములదా,జోవయించికోడుక
మరియాద కెర. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చ ఆతమ్ల్ క ‘చెంగిల్
తతుత్ ’మెనయ్సికడత్తి,అనెన్, కీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్
ఉత జా ఎతిక్జిన్ క పరిచచ్ కెరి దీసి జెయెదె. అయ్ లె,
“దేముడు అమ్ క దిలి కామ్ క ‘చెంగిల్ కెరల్మ్’ గే ‘గార్
కెరల్మ్’ గే జో దేముడుచి మొకెమ్ అమ్ సాచి నఙనుక
తయెదె” మెన జానయ్ తుమ్ క జేఁవ్ సికడత్తి, దెకితతి.
జేఁవ్ తుమ్ క సికడత్స దుకుమ్ నెంతె సరద్ తెన్ ఏలుప కెరి
రితి తుమ్ జోవయించి తెడి తా. జోవయింక అలల్ర్ కెరెల్,
దుకుమ్ జవుల చి తుమ్ క లాబుమ్ తయెనాయ్.
అమ్ చి రిసొపారద్న కెర

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

20జలె,జోచమెండల్ జలఅమ్నంపజలసకముకిక్మ్
జలొ గొవుడు జలొ అమ్ చొ పబు జలొ యేసుక అనెన్
జియడొల్ సేంతుమ్ దెతొ దేముడు, కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క
జెతికయ్జోచిపమానుమ్ చి రిసొచి సూఁయిజలిలొఁయిచి
సెకి తుమ్ క తోడు తవుస్. 21 జోచి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్
ఇండితి రితి తుమ్ క దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ దెవుస్, చి జో
మెనిస్తి బుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్ తతి రితి తుమ్ చి పెటిట్ కామ్
కెరె తవుస్. యేసుకీసుత్ చి అతిత్ ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ కెరెదె.
జోక కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ తవుసు!
ఆమేన్.
ఆకర్ కోడు

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

23 అమ్ చొ బావొ జలొ తిమోతిక †విడద్ల్ కెర అసిత్ మెన
తుమ్ జాన్ క మెన ఆఁవ్ ఆస జతసి. జో బే బేగి ఉటట్
అయ్ లె,అంచితెన్జోజెయెదె,చిబెదతుమ్ తెజాతుమ్ క
దెకుమ్ దె.

24 తుమ్ క బోదన కెర ఎతిక్జిన్ క చి పబుచయ్ జల
అనెన్ ఎతిక్జిన్ క అమ్ చి పేమ తుమ్ సంగ. ఇటలీ

* 13:5 13:5 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 31:6. † 13:6 13:6 కీరనలు 118.6 ‡ 13:12 13:12యెరూసలేమ్ ఒతత్ల్ తొ. లూకా 23:32-33,
యోహాను 19:17-18,మారుక్ 15:20-22,మతత్యి 27:31-33. § 13:14 13:14మెలె, పరలోకుమ్. డీసయ్ లిసి 21:2 దెక. * 13:16 13:16
కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 10:31 దెక. † 13:23 13:23 జెయిల్ తె తెంతొ, కిచొచ్గె. ‡ 13:25 13:25 తెదిద్లి
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దేసిమ్ తెంతొచ నంపజలస్ ఎతిక్జిన్ తుమ్ క జోవయించి
పేమ సంగ తెదయ్ తతి. 25 తుమ్ ఎతిక్జిన్ తెన్ ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయతవుస్! ఆమేన్‡.
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యాకోబు రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొయాకోబు రెగిడిల్ ఉతుమ్
1 దేముడుచి, పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి సేవ కెరొ జోచొ

*గొతిత్ సుదొ జలొ †యాకోబు, వేర వేర దేసిమ్ లుతె చెతురప్
జల ‡బార తెగల్ చ యూదుల్ క, జొఒర సంగ కెర రెగిడిల్
ఉతుమ్.
అలల్ర్ సేడిత్స్ చి రిసొ దయిరిమ్ కోడు

2బావుడుల్ , తుమ్ వేర వేర అలల్ర్ సేడ పరిచచ్ రితి జలె,
‘చెంగిల్’ మెనపూరి సరద్ తెన్ తా 3 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి
నముకుమ్ అలల్ర్ లు వాట్ పరిచచ్ జలె, జీనెల్, తుమ్ చి పెటిట్
పూరి నిదానుమ్ జసెత్. 4 పబుచి ఆతమ్క తుమ్ పూరి జతి
రితి, తపుప్ నే జతి రితి, తుమ్ చి ఆతమ్తె కిచొచ్ చెంగిల్ చి నే
పిటిత్ రితి,జేఁవ్ చికామ్పూరిజరుగ్ కెరి రితితుమ్నిదానుమ్
కెరన.

5ఇసఅలల్ర్ పరిచచ్ల్ తె కీసిఇండుక గే తుమ్ తెకోజలెకు
నేనెల్గిన, దేముడుక పుస. కో పుసిలె, నే గోల కెరె, దరుమ్మ్
తెన్ జో బుదిద్ తయెదె. 6 గని ముకిక్మ్ క ఎకిక్ నముకుమ్
తెన్, కిచొచ్ అనామ్నుమ్ నెంతె, పుస. కిచొచ్క మెలె, కకక్
అనామ్నుమ్ తయెదె గే, గటిట్ఙ వాదు వీరెల్ సముదుమ్ చ
కెరట్ల్ కీసి ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ లయెదెగే,జోమానుస్ దసిస్ జయెదె.
7 నిజుమి, దసొ మానుస్క దొనిన్ మెనుస్ల్ తయెదె. కిచొచ్
కామ్ తె కి జోక ఎకిక్ నిదానుమ్ తయె నాయ్. 8 దసొ
మానుస్, జలె, కీసి పబుతె నఙనెల్ కి కిచొచ్ కి దొరుక్ జయదె
మెన ఉచరుక జయెనాయ్!
అలల్ర్ సేడిత్సి ఓరుస్ప జతిస్ చి కొడొ

9 §కేన్ జవుస్బావొదాక్ జలె, బీద సుదొ జలె, దేముడు
జోక గవురుమ్ రితి కెర అసెస్, జోక ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ కెర
అసెస్చి రిసొ సరద్ జవుస్. 10 దసిస్, సొమాస్రి జలొ బావొ
కో జలెకు పబుచి తెడి దాక్ జంక జలెకి, ఏక్ వేల బీద
జంక జలెకి, జో కి జోచి పెటిట్ సరద్ తియనుస్. కిచొచ్క మెలె,
బయిలుచి చివవ్ర్ చ పులొల్ కీసి పోరన్ జా సుకులగె, జో
మానుస్కి ఆకర్ కమొరెదె. 11బయిలుచిచివవ్ర్ జలె,పొదుద్
బార్ జా గటిట్ఙ వాదు ఒపప్డ్ కెరెల్, జేఁవ్ చ పులొల్ సుకిల్ రితి
పాడ్ కెరయ్. దసిస్ సుకా గెచచ్ గెస గెతతి. జోవయించి
సూటి గెతయ్. దసిస్, జోచ కమొ కెరె కెరె సొమాస్రి కి
మొరెదె.

12 పబుచి రిసొ కో నిదానుమ్ తెన్ కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్
ఓరుస్ప జవుల గే, జోక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, పాపుమ్ తె
దెరున్ నే సేడెత్ జేఁవ్ అలల్ర్ సేడిత్ పరిచచ్తె జీనెల్, దేముడు
దెతి పరలోకుమ్ తె జేఁవ్ గెతి కిరీటుమ్జోక దొరుక్ జయెదె.
దేముడు పమానుమ్ కెరిల్ కోడు ‘కో అంక పేమ కెరి రితి
ఇండుల గే,జోవయింకయ్ బెదవనిందె’.

13 గని అలల్ర్ సేడత్ పరిచచ్ల్ జతె పొది, కో పాపుమ్
కెరుక ఉచరెల్ జవుస్,పాపుమ్కెరుక దెరెల్ జవుస్, “దేముడు
అంక పాపుమ్ కెరయ్ తయ్”మెనుస్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
దేముడు పాపుమ్ తె బెదితొసొ నెంజె, పాపుమ్ తె ఎదగ్రె
బెదె నాయ్, కో కి, కిచొచ్ కి జోక పాపుమ్ కెరవుక నెతిరి,
చి ‘పాపుమ్ కెరుస్’ మెన కిచొచ్ రిసొ ఉచరె నాయ్, కేన్
పాపుమ్కెరెనాయ్. 14మానుస్కపాపుమ్సికయ్ తిసి కిచొచ్
మెలె, జోచి సొంత *పెటిట్చ గార్ ఆసలి జోక సికయ్ తయ్,
పెలయ్ తయ్. 15మానుస్చి పెటిట్ ఆస మొదొల్ జా జెరమ్,
గజజ్ల్ జా వడడ్ , పాపుమ్ వీరయితయ్. ఒతత్ తెంతొ, జా
పాపుమ్వడడ్ వడడ్ పూరి జా,మొరున్ వీరయితయ్.
చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్ దేముడు తెంతొ జెతిసి

16 నాయ్, బావుడుల్ , తుమ్ మోసిమ్ సేడ నాయ్.
17 చెంగిల్ తిలిస్ ఎతిక్, సతిత్మ్ తిలిస్ ఎతిక్ పరలోకుమ్
తెంతొ జెతయ్. ఉజిడ్ ఎతిక్క అబొబ్సి జలొ దేముడు
తెంతొ జెతయ్. జో మారుస్ప జతొసొ నెంజె, జోచి ఉజిడి
కెఁయయ్ నీడ జయె నాయ్. 18జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క, జోచి
సతిత్మ్ కోడుచి సెకికయ్ అమ్ క జో జెరమ్య్ లన్. కిచొచ్క
మెలె, జో జెరమ్య్ లస కెరల్స ఎతిక్తె అమ్ జోక దిలి †నొవొ
జతి రితి అమ్ క నొవర్ జెరమ్య్ లన్.

19 పేమ తిల బావుడుల్ , ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్ దెరన
మెలె, తుమ్ తె ఎతిక్ మానుస్ బుదిద్ కొడొ సరిగా సూన్ తస
జా, బమమ్ తెన్ లటట్బత్స నే జతె, బే బేగి కోపుమ్ జా
నాయ్. 20 కిచొచ్క మెలె, మానుస్చి కోపుమ్ దేముడుచి
పునిన్మ్ క వాట్ దెయె నాయ్, జోచ పునిన్మ్ కమొ జరుగ్
కెరె నాయ్. 21జాకయ్, మరక్టుమ్ బుదిద్ ఎతిక్, తుమ్ చి
పెటిట్ గుడియయ్జలి కుసిస్దుమ్ఎతిక్ తుమ్ చిపెటిట్ తెంతొ
వెంట గెల కెర, దాక్ కెరన, కోపుమ్ నే జతె, దేముడు
తుమ్ చి పెటిట్ రోవిలి జోచి కోడు సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ సూన
సూన జాక పోసన. జా కోడు తుమ్ చ ఆతమ్ల్ క రచిచ్ంచుప
కెరుక తెరె.

22 గని దేముడుచి కోడు ఎకిక్ సూన్ తసయ్ తుమ్ జా
నాయ్. ఎకిక్ సూన్ తసయ్ గని జోచి కోడు నే కెరస జలె,
తుమ్మోసిమ్కెరనతసెత్. జోచికోడ్ రితిఇండ,చితుమ్ చి

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతిమానుస్’ నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’. † 1:1 1:1 ఈంజొయాకోబు యేసుచొ బావొస్ జా తిలొ, బెరె. మరియ చియోసేపుచి పెటిట్చొ.
యెరూసలేమ్ చనంపజలసచి సబక వెలొల్ తిలొ. బారికుల్ 15:6-29, 21:18, గలతీ 1:19, 2:9, 12. ‡ 1:1 1:1 ‘బారతెగల్’మెలె, ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్ తెంతొ,
యాకోబుచ బార పుతత్రుల్ తెంతొయూదుల్ తెబార తెగల్ అసిత్. ఎతిక్ పుతుత్ స్ తెంతొ ఏక్ తెగ. § 1:9 1:9 1 కొరింది 7:22 దెక. * 1:14 1:14 3:15
దెక. † 1:18 1:18 సంకాయ్ 15:19-21, దివ్తీ 18:3-4, రోమి 11:16.
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ఆతమ్తె పలితుమ్ దెరెదె. 23 జోచి కోడు ఎకిక్ సూనయ్
కో దసిస్ ఇండె నాయ్ గే, కీసి జతయ్ మెలె, అదుద్ మ్ తె
మాములుమ్ మొకొమ్ దెకన్ తొసొచి రితి జతయ్. 24జో
మానుస్ అదుద్ మ్ తె దెకన పసల్ ఉటట్ గెచచ్, కీసి డీసిలొ గే బేగి
పఁవస్ గెలత్య్. 25 గని, ఎతిక్క ‡ఆదారుమ్ తిలి ఆగన్ కో
చెంగిల్ అరుద్ మ్ కెరన పోసనజా ఆగన్చి ఉపిప్రి నిదానుమ్
జయెదె గే, జోచి రితి సూన పఁవ్ సితొసొ నే జతె, జా ఆగన్
కెరొసొయి జయెదె, చి జా ఆగన్ రితి జో ఇండితిసి పాపల్,
తపుప్ల్, ఇండితిస్ తెంతొ జోమానుస్క విడద్ల్ కెరెదె, చి జా
ఆగన్ రితి ఇండితిస్ తె జోక చెంగిల్ జయెదె, ఆతమ్పలితుమ్
దెరెదె.
దేముడుచి నిజుమ్ చి బకి

26 “దేముడుచి బకి ఆఁవ్ కెరసి” మెన కో ఉచరంతయ్
గే, జోచి చోండి తెన్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి లటట్బ్ తయ్
గే, జోవయించి పెటిట్ జోక జొయియ్ మోసిమ్ కెరంతయ్.
జోవయించి బకి ఆరి జతయ్. 27 అమ్ క అబొబ్ జలొ
దేముడుచిమొకెమ్మానుస్ కెరి కిచొచ్ బకి సతిత్మ్ చినిజుమ్ చి
జయెదెమెలె, అమ్జోచి సేవ కెరిస్ క ‘సతిత్మ్ చి నిజుమ్ చి’
మెన కీస కమొరుజుజ్ దెకవులమెలె,పోరబోదల్ చ, రండెల్
మానుస్ల్ చ బాదల్ దెక అమ్ తోడ్ కెరిసి, పడొత్ ఈంజ
లోకుమ్ చ పాపుమ్ కమొతె అమ్ నే బెదితె ఆతమ్ సుదిద్
తతిసి.

2
సొమాస్రుల్ క బీద సుదల్ క తేడల్ నే దెకుత్

1 బావుడుల్ , పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తిలొ అమ్ చొ
పబు జలొ యేసుకీసుత్ క తుమ్ నంపజలి రిసొ, తిలసక
నెంజిలసక తేడల్ దెక నాయ్. 2 మెలె, దొగుల సబతె
అయ్ లె, ఎకిక్లొ జలె, బఙర్ చ ముదిద్వొ ఉంగారల్ తియన
చెంగిల్ పాలల్ గలన అయ్ లె, గని అనెన్కొల్ బీద తా పోరన్
పాలల్ గలన తాజో కి అయ్ లె, 3చెంగిల పాలల్ తిలొసొక
తుమ్ చెంగిల్ దెక, “ఈందె, ఇనెన్ చెంగిల్ తె వెసు” మెన
పురె బుకారెల్, గని బీద సుదొక “ఒతత్ టీఁవ” జవుస్, “అంచి
చటెట్ వెసు” మెన జవుస్ సంగిలె, 4 తుమ్ దొనిన్ మెనుస్ల్
జా తపుప్చ తీరుప్ల్ కెరస జా తసెత్.

5 తుమ్ సూన, పేమ తిల బావుడుల్ . ఈంజ లోకుమ్ చి
దనుమ్ క దెకిలె, ఒగగ్ర్ జిన్ బీద సుదల్ అసిత్. జలె,
*జోవయింతెఒగగ్ర్ జిన్ క దేముడు నిసాన,జోచినముకుమ్
జతు మెనయ్, జోక పేమ కెరసక జో దెతి వాటతె బెదుత్
మెనయ్, మెలె, పరలోకుమ్ తె బెదుత్ మెనయ్. 6తూమ్,
బీద సుదల్ క నిసాక్రుమ్ దెక అసుస్స్. తుమ్ క కో నసట్ల్ చ

మోసిమ్ లు కెరతి గే తుమ్ ఉచర. బీద సుదల్ నాయ్, గని
సొమాస్రుల్ యి దసిస్ కెరతి. జెఁవివ్ తుమ్ క తీరుప్ కెరి గెరితె
పెలన తగుల్ కెరతి. 7 పడొత్ , తుమ్ కీసుత్ క నంప కెరికయ్,
జోచినావ్ తెన్బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు, గెద. జలె,జోచినావ్,
గవురుమ్ చి నావ్, కో దూసుప కెరతి మెలె, బీద సుదల్
నాయ్, గని సొమాస్రుల్ యి.

8దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
†“తుమ్ క తూమ్ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
తుచి పాసిచొమానుస్క కి తెదిద్ పేమ కెరె తా”
మెన పరలోకుమ్ చొ రానొ జలొ దేముడు దిలి ముకిక్మ్ చి
ఆగన్ తుమ్ ఇండితిస్ తె నెరవెరుస్ప కెరెల్, తుమ్ క చెంగిలి.
9 గని, జా ఆగన్ నెరవెరుస్ప నే కెరి రితి తుమ్ తేడల్ దెకిలె,
పాపుమ్ ఇండితసు, చి ఆగన్ల్ చిమొకెమ్ పాపుమ్ సుదల్ చి
సిచచ్క విలువ జా అసుస్స్. 10 కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ ఎతిక్
నిదానుమ్ కో కెరెల్, గనిమొతుత్ మ్ తె ఎకిక్ జవుస్ పిటట్య్ లె,
మొతుత్ మి పిటట్య్ లొసొజతయ్, చిమొతుత్ మ్ చి సిచచ్క జో
మానుస్ విలువ జా అసెస్. 11 కిచొచ్క మెలె,
‡“లంజెకమొ కెర నాయ్”
మెన సంగిలొసొ,
§“నరు అతయ్ కెర నాయ్”
మెన సంగిలొసొ ఎకిక్లొయి. జలె, తుమ్ లంజెకమొనే కెరెల్
కి నరు అతయ్ కెరెల్గిన,జో దేముడు దిల ఆగన్ల్మొతుత్ మ్ చి
మొకెమ్ పాపుమ్ కెరల్స జా అసుస్స్.

12 జలె, అమ్ చ పాపుమ్ చ ఆసల్, తపుప్ల్ తెంతొ
అమ్ క విడద్ల్ కెరి *మానుస్ల్ క పేమ కెరి కనాక్రుమ్ దెకితి
ఆగన్క దెకయ్దేముడుతుమ్ కతీరుప్ కెరెదె. అమ్ క ‘జయియ్
ఆగన్ రితి ఇండిల గే నాయ్ గే’ మెనజో తీరుప్ కెరెదె. జయి
కోడు నే పఁవిస్తె తుమ్ లటట్బా, ఇండ. 13 కిచొచ్క మెలె, కో
అనెన్మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్దెకెనాయ్గే,దేముడుజోకయ్
తీరుప్ కెరిస్ తె జోకయ్ కనాక్రుమ్ దెకుక బెదె నాయ్. గని,
కో అనెన్మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితయ్ గే,జోక తీరుప్ కెరి
పొదిక జో పబు జోకయ్ కనాక్రుమ్ దెకెదె.

14బావుడుల్ , “పబుక నంప కెరసి”మెన ఎకిక్లొ సంగిలే
కి, జో బులిత్ బుదిద్ దసిస్ నముకుమ్ తెన్ నే బెదిలె, కిచొచ్య్
లాబుమ్! ‘నముకుమ్’మెనజోమానుస్ రితిసంగితిసిజోక
రచిచ్ంచుప కెరుక తెరె గే? తుమ్ ఉచర. 15నంపజలొస్ తె
కేన్ జవుస్ బావొక గే, బేనిక గే, సరిపుచుప జత పాలల్
నెంజిలె జవుస్, సరిపుచుప జతి రోజుకచి అనిన్మ్ దొరుక్
కెరంతి సెకి జవుస్ నెంజిలె, 16కో జలెకు జోక “చెంగిల్ తా.
తుమ్ క పాలల్ చి అనిన్మ్ దొరుక్ జవుస్” మెన సంగిలె,
గని సరి జతి తోడు నే దిలె, కిచొచ్ లాబుమ్! కామ్ క నెంజె.
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17 దసిస్, రితి నముకుమ్ సంగనెల్, గని కామ్ క జెతికయ్
కామ్ నే కెరెల్,జా నముకుమ్ ఆరిచి.

18 “తుకయ్ నముకుమ్, గని అంకయ్ కమొ” మెన కో
జలెకు అనెన్కొల్ క సంగిలె, జో అనెన్కొల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ జబాబ్
దెయిందె మెలె, “తుచ కమొ నెంతె తుచి నముకుమ్
అంక రుజుజ్ జయె నాయ్. కేన్ జవుస్ కామ్ కెరెల్కయ్
నముకుమ్ చినుక జయెదె. ఆఁవ్, జలె, అంచ కమొకయ్
అంచి నముకుమ్ దెకయిందె” మెనయ్ జబాబ్ దెయిందె.
19 †“ఎకిక్లొదేముడు ఎకిక్లొయిఅసెస్”మెనతుమ్నంప
కెరసు. జా సరిగా, గని దసిస్ మెన బూతల్ కి ఒపప్న్ తతి.
గని ఒపప్న జేఁవ్ జంక బియఁ అదుద్ ర్ జా గెతతి.

20 చెంగిలి నే ఉచరొ ఓ మానుస్, తుయి కో జలెకు,
కమొతె నే రుజుజ్ జతి నముకుమ్ క ‘ఆరిచి’ మెన, ఆఁవ్
తుక రుజుజ్ దెకవుక తుక కావలె గే? 21జలె,‡ “ ‘బలి’మెన
పుతుత్ ద్ క కండదె”మెనదేముడు సంగిలి రితిపుతుత్ స్ జలొ
ఇసాస్కుక అబాహామ్బలి దెతిటాన్ తె బంద తెయార్ కెరిల్స్
తెన్,జోకెరిల్జాకామ్ చిరిసొయి, “నిజుమిఅనెన్పూరినంప
కెరయ్, సతిత్మ్ తెన్ అసెస్”మెన, దేముడు ‘జోకపునిన్మ్’
మెలి రితి అబాహామ్ క తీరుప్ దెకె నాయ్ గే? 22మెలె, జో
అబాహామ్ చ కమొతె జోచి నముకుమ్ బెద కామ్ కెరె తిలి,
చిజోవయించకమొతెజోచినముకుమ్బార్జానెరవెరుస్ప
జలి. 23దసిస్,జాకామ్ తెజోచినముకుమ్ రుజుజ్ జలి రిసొ,
§“అబాహామ్ దేముడు సంగిలి కోడు నంప కెరిల్ రిసొయి

‘జోక పునిన్మ్’మెలి రితి పబు దెకిలన్”
మెనరెగిడిల్స్ క ‘నిజుమ్’జతయ్. *‘దేముడుచొమింతుస్’
మెన కి అబాహామ్ చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్.
24 దసిస్, ఎకిక్ సంగనిల్ నముకుమ్ చి రిసొ నాయ్, గని జా
నముకుమ్ జోచి కమొతె బార్ జా రుజుజ్ జలి రిసొయి,
దసొమానుస్క ‘సతిత్మ్ చొ. పునిన్మ్ చొ’మెలి రితి దేముడు
దెకితయ్.

25అగెగ్ లంజె జిఁయ తిలి రాహాబు తెన్ కి దసిస్. జేఁవ్ చి
†ఏక్కామ్ చిరిసొ,మెలె,జాసుటుట్ కబుర్అయ్ లపూరుగ్ ల్ క
జా మరియాద కెర, జోచ విరోదుమ్ సుదల్ తె జేఁవ్ దెరున్
నే సేడిత్ రితి లుంకడ, వేర వాట్ తెదవ దిలి రిసొ, ‘జాక
పునిన్మ్’మెలిరితిదేముడు దెకిలన్. 26జలె, జీవ్నెంజిలె
ఆఁగ్ కీసి మొర తయెదె గే, దసిస్, మానుస్ ఇండిత కమొతె
నే బార్ జలె, జో సంగితి నముకుమ్ కామ్ క నెంజె, మొర
అసెస్.

3
కొడొ లటట్బిత్స్ తెజాగర దెకనుక

1బావుడుల్ , తుమ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్బోదన కెరస జతునాయ్.
కిచొచ్క మెలె, అమ్ బోదన కెరసచి పూచి ఒగగ్రి, చి ఆకర్
దీసల్ క పబు అమ్ క పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరి పొదిక, అమ్ క
జో తియారిల్ జా కామ్ చి రిసొ ముకిక్మ్ క అమ్ కయ్ తీరుప్
కెరెదె. 2 అమ్ తె కో కి తపుప్ల్ సంగుక జయెదె, చి కొడొ
లటట్బిత్స్ తె కో కిచొచ్ తపుప్ల్ నే సంగుక తెరెల్, జో మానుస్క
‘జోచిఆఁగుచిఉపిప్రిజోపూరిఏలుప కెరయ్,జోమానుస్తె
కిచొచ్య్పొరపాట్నాయ్’మెనుక జతయ్.

3 జేఁవ్ కేన్ దికుక్ ఇండుక అమ్ చి ఇసుట్ మ్ తయెదె గే,
ఒతత్య్ ఇండుత్ మెన, గోడల్ చ చోండిలె కలెమ్ చపల్య్ లె
జోచి ఒండి ఆఁగుక బులవుక జయెదె. 4 ఓడల్ తెన్ కి
దసిస్. ఓడ వెలిల్ జలెకి, దికుక్ దెకయ్ తి జాచి చటుట్ జాచి
కంట ఇదిలిసి జయెదె. జలె, జా ఓడక గటిట్ఙ వాదు
పెలిలెకి, ఓడచి కంటొ దికుక్ దెకయ్ తి జా చటుట్ ఇదిలిసి
జలెకి, ఇండయ్ తొసొ జా చటుట్ బుడడ్వ కేన్ పకక్ దెకయెదె
గే, జయియ్ పకక్ ఓడ గెచెచ్దె. 5 దసిస్, ఒండి ఆఁగుక జీబు
ఇదిలిసి జలెకి, లటట్బెల్ జాక కెదిద్ సెకి! అనెన్, కెదొద్ డొంగుర్ చ
రూకుల్ కఏక్ఇదిలిసిఆగిడయగెలెదె! 6దసిస్,జీబుఆగిచి
రితి జయెదె. అమ్ చి ఒండి ఆఁగుతె జీబు కెదిద్ పాపుమ్
కెరయెదె! అమ్ చి ఒండి ఆఁగుక గార్ కెరెదె. అమ్ జెరిమ్ల్
తెంతొ మొరె ఎదక ఈంజ లోకుమ్ తెచి అమ్ చి బతుక్తె
జరుగ్ జతిసి ఎతిక్క జీబు ఏలుప కెరయ్. మానుస్ జాగర
నెంజిలె, అమ్ చి చోండితె వెలిల్ ఆగి సేడిల్ రితి జయెదె.

7మెలె, ఎతిక్ రగుమ్ జంతువుల్ క, పిటట్ల్ క, అయివొ
గటక, మొసస్ గటక మానుస్ ముదొద్ కెరుక జయెదె. జేఁవ్ క
మానుస్ల్ ముదొద్ కెర అసిత్, గని 8జీబుక కేన్మానుస్ ముదొద్
కెరుక నెతిరి. జీబు తుకెల్ తంక నెత, ఒగగ్ర్ పమాదుమ్
దెకయ్ తయ్,జాచితెమొరి విసుస్మ్ బెరు తయెదె. 9జీబు
తెన్ అబొబ్ జలొ దేముడు పబుక గవురుమ్ సంగితసుమ్,
గని మానుస్ల్ క దూసుప కెరసుమ్, జోచి పోలిక జేఁవ్
జెరుమ్న్ జలెకి. దసిస్, కెదిద్ తపుప్ కెరసుమ్! 10 ఎకిక్ చోండి
తెంతొ గవురుమ్ సంగితిసి, దూసుప కెరిసి బార్ జతయ్.
బావుడుల్ , ఈంజ తపుప్. ఇసిచి పోన. 11ఎకిక్ గొయి తెంతొ
ఊంట పుటెల్, చెంగిలొ పానిచి కారు జలి గరిచ్ పాని దెయెదె
గే? నాయ్ గెద. 12 పడొత్ , బావుడుల్ , *అంజూరుమ్ రూక్ తె
ఒలీవ పండుల్ దెరుల గె? నెంజిలె, దాచ చెటెల్ బొడడ్ పండుల్
దెరుల గే? నాయ్, గెద. దసిస్, కారు జలి పానిచి ఊంట
చెంగిలొపాని దెయెనాయ్.
పరలోకుమ్ తెంతొ చి గాయ్నుమ్ కీసి తయెదె

13 తుమ్ తె కకక్య్ బుదిద్ గాయ్నుమ్? ‘అంకయ్
గాయ్నుమ్’ మెన కో ఉచరనెల్, జా గాయ్నుమ్ తె బెదితి బుదిద్

† 2:19 2:19 గలతీయుల్ 3:20, రోమియుల్ 3:30,మారుక్ 12:29. ‡ 2:21 2:21 ఆదికాండుమ్ 22:1-18. § 2:23 2:23 ఆదికాండుమ్
15:6, రోమియుల్ 4:3, 5, 9. * 2:23 2:23 2 దిన: 20:7. † 2:25 2:25యెహోసువ 2:1-24, 6:1-25. * 3:12 3:12 అంజూరుమ్ రూకు
బొడడ్ రూకు రితి తయెదె.
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తెన్, గవురుమ్ నే ఉచరంతె, జా గాయ్నుమ్ తె బెదిత కమొ
ఇండ రుజుజ్ దెకవుసు. 14గని తుమ్ చిపెటిట్ గోసచి విసుస్మ్
తిలె,సొంత గవురుమ్ఆనన్ తిఆసతిలె, ‘ఆమ్సతిత్మ్ చ’
మెన తుమ్ ఉచరన నాయ్, అబదుద్ మ్ జసెత్. 15 తుమ్ చి
పెటిట్ దసస్ బుదుద్ ల్ తిలె, తుమ్ చి గాయ్నుమ్ కేనె తెంతొ
జెతయ్ మెలె, పరలోకుమ్ తెంతొ నాయ్, గని ఈంజయ్
లోకుమ్ చితెంతొయ్,మాములుమ్ †ఆఁగ్ రగుమ్, బూతల్
తెంతొ చి రగుమ్ జతయ్. 16 గోసలు, సొంత గవురుమ్
ఆనన్ త ఆసల్ కేనె తవుల గే, ఒతత్య్ కిచొచ్ ముదొద్ తయె
నాయ్, గొడబ్ల్ తయెదె, చి మానుస్ల్ ఎతిక్ పాపుమ్
ఇండుక అలవాట్ జవుల.

17 గని పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లి గాయ్నుమ్, పబుచి
సుదిద్ తెన్, సేంతుమ్ బుదిద్ తెన్, మెతత్న బుదిద్ తెన్, సొంత
ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరుక ఒగగ్ర్ నే తతె, వేర మానుస్ల్ చి కోడు
మరియాదతెన్సూన్ తిబుదిద్ తెన్తా, కిచొచ్య్ఉపమెనుస్
నెంతె తయెదె. 18 అనెన్, పునిన్మ్ కేనె పలితుమ్ దెరెదె
మెలె, సేంతుమ్ కెరయ్ త మానుస్ల్ చి అతిత్ సేంతుమ్ చి బీ
గలిలిస్ తెయ్పలితుమ్ దెరెదె.

4
దేముడు సంగిలి రితి ఇండుక

1 తుమ్ చితె తగుల్ జతిసి, జటిట్ జతిసి కేనె తెంతొ
జెతయ్గేతుమ్ఉచర. కేనె తెంతొమెలె, తుమ్ చిఆఁగుతె
జటిట్ జత ఆసల్ తెంతొయ్. 2 కిచొచ్ జలెకి ఆస జతసు,
చి జా దొరుక్ నే జలె, అనెన్కొల్ క మారసు. దస గోసల్ తెన్
తతత్సు, గని తుమ్ ఆస జలిసి దొరుక్ నెంజె, చి గొడబ్ల్
తగుల్ జతె తతత్సు. కిచొచ్క తుమ్ క దొరుక్ జలిసి దొరుక్
నెంజెమెలె, దేముడుకపుసుస్నాయ్. 3నెంజిలె,పుసిలెకి,
దొరుక్ నెంజె. కిచొచ్కమెలె, గరిచ్ బుదిద్ తెన్పుసితసు. మెలె,
తుమ్ చి పెటిట్చ ఆసల్ జరుగ్ కెరన్ కయ్ ఉచర పుసితసు.
4 కేన్ జవుస్ తేర్ బోద మునుస్స్ క ముల దా లంజె జలి
రితి, తుమ్ దేముడుక ముల,ఈంజయ్లోకుమ్ చి బుదిద్తె
గెచచ్ అసుస్స్! ఈంజయ్ లోకుమ్ చి దనుమ్ క ఆస జతిసి
దేముడుక విరోదుమ్ జతయ్ మెన నేనుస్ గే? జాకయ్,
ఈంజయ్ లోకుమ్ చి పచెచ్న కో గెతయ్ గే, దేముడుక
విరోదుమ్ సుదొ జతయ్.
5 *“అమ్మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో దిలి ఆతమ్ జోకయ్
నిదానుమ్ తవుస్మెనజోచి ఆస”
మెనఅగెగ్ తెంతొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్. జాకోడు ఆరి
ఒతత్ అసెస్ మెన ఉచరసు గే?

6అనెన్, అమ్ వేర ఆసల్ నే జతి రితి పబు అమ్ క దయ
కెర దొరుక్ జలి తోడు తయెదె. జాకయ్, దేముడుచి కొడొతె
అనెన్ కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
†“గవురుమ్ ఉచరంతసక దేముడు
దూరి కెరయ్,
గని కో దాక్ కెరనుల గే,
జోవయింకయ్జోచి దయచితోడు దెయెదె”
మెన రెగడ్ అసెస్. 7జాకయ్, దేముడుచి తెడి జా, దాక్ కెరన
జోవయించి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండుక తుమ్ కోర్ ప జా. దసిస్
జలదు మెలె, సయ్ తాన్ పాసి అయ్ లి రితి జా జోచి బుదిద్
సికడుక జవుస్ కిచొచ్ వేర అలల్ర్ కెరుక జవుస్ ఉచరెల్, జోక
“ఉటట్ గో!” మెలె,జోఉటట్ నిగెదె.

8 దేముడుక పాసి జా, చి జో తుమ్ కయ్ పాసి జెయెదె.
తుమ్ పాపుమ్ కెరల్స తుమ్ చి ఆతమ్చ అతొత్ సుదిద్ కెరన.
తుమ్దొనిన్ మెనుస్ల్ తిలస, తుమ్ చి పెటిట్ ఎకిక్ పబుచయ్
జా జోచి సుదిద్ జా, జోక ఎకిక్ నిదానుమ్ జా. 9 తుమ్ చ
కమొచిపాపుమ్ఉచరన పెటిట్ బాద సేడ,లాజ్జాదుకుమ్
జా ఏడ, దస కమొముల. పాపుమ్ కమొచి ఆఁసుక ములిత్
బుదిద్ జా తుమ్ ఏడ. పాపుమ్ కమొచి సరద్ ములిత్ బుదిద్ జా
తుమ్ దుకుమ్ జా. 10దేముడుచిమొకెమ్ దాక్ కెరన, చి జో
తుమ్ క టీఁవడెదె.‡
మానుస్ల్ క తీరుప్ నే కెరుక

11బావుడుల్ , ఎకిక్లొచి రిసొ అనెన్కొల్ దూసుప కెర తీరుప్
కొడొ లటట్బానాయ్. అనెన్కొల్చి రిసొ దూసుప కెర తీరుప్ కొడొ
కో లటట్బుల గే, దేముడు దిలి §ఆగన్క కి దూసుప కెర తీరుప్
కెరయ్. దేముడుచిఆగన్చిఉపిప్రి తుమ్తీరుప్ కెరసు జలె,
జోచిఆగన్ రితి ఇండుస్నాయ్, గనిజోచిఆగన్చి కంట వెలొల్
కెరనుక ఉచరిల్ రితి జతసు. 12 *మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
ఆగన్ల్దెతొసొతీరుప్ కెరొసొఎకిక్లొయి. అనెన్కోయినాయ్.
రచిచ్ంచుప కెరుక నాసెనుమ్ కెరుక అదికారుమ్ తిలొసొ.
ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ తీరుప్ కెరుక తూమ్ కొనస్!
అమ్ చి బతుక్ దేముడుచి అతిత్ అసెస్

13అలెల్, “ఆజిగే కలిక గేపలాన్పటున్మ్ తెగెచచ్ వెరెస్క్ క
రోజుక బియాయ్ర్ కెర కెరలాబుమ్ కెరనుమ్ దె”మెనజవుస్
తుమ్దయిరిమ్ఉచరసజాగరఉచర. 14కలిక కిచొచ్ జరుగ్
జయెదె గే నేనుస్. తుమ్ చి బతుక్ కీసిచి? తుమ్ కీసి జసెత్
మెలె,గాందుచి రితిజా, కెఁయగేడీస, గడియయ్తా,అనెన్
డీసుస్ నాయ్. 15నాయ్, సొంత సెకిక దసిస్ దయిరిమ్ నే
జతె, తుమ్ కిచొచ్ ఉచరుక చెంగిల్మెలె, “పబు సెలవ్ దిలె

† 3:15 3:15 1:14 దెక. * 4:5 4:5 నిరగ్మకాండుమ్ 20:5-6. † 4:6 4:6 సామెతల్ 3:34. ‡ 4:10 4:10 పేతురు రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్
ఉతుమ్ 5:5-10. § 4:11 4:11ముకిక్మ్ జలి ఆగన్ జలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చి అనెన్మానుస్ల్ క పేమయ్ కెరిసి. మతత్యి 22:37-40,
మారుక్ 12:30, 31, 33చి లూకా10:27. యాకోబు 2:8 కి దెక. * 4:12 4:12తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్
మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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జిమ్ దె,చిఈంజజాకామ్కెరుమ్ దే”మెన. 16అపెప్తుమ్
కీసి జతసుమెలె,తుమ్ చిసొంతసెకిక నంపజా, దయిరిమ్
గవురుమ్ ఉచరంతసు. దసిస్ సొంత సెకిక దయిరిమ్
గవురుమ్ఉచరంతిసితపుప్. 17జలె, కిచొచ్ కెరెల్ కీసి ఇండిలె
చెంగిల్ గే కో జాన జానయ్ దసిస్ నే కెరెల్ నే ఇండిలె, జో
మానుస్క జా తపుప్ పాపుమ్ జతయ్.

5
మానుస్ల్ కమోసిమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ తీరుప్

1 అలెల్, తుమ్ సొమాస్రుల్ కో జలెకు, పాసి జెత తుమ్ క
లాయిత కసట్ల్ చి రిసొ తుమ్ ఏడుక దెర. 2 తుమ్ చి
సొమాస్రుమ్ కువ గెచచ్ అసెస్, తుమ్ చ పాలల్ క నుసిస్ కా
గెల అసెస్, 3తుమ్ చి బఙార్ సామన్, వెండి సామన్ క చెదద్
కా గెల అసెస్. తూమ్ కి పాడ్ జతిస్ క ఈంజ సామన్ ఎతిక్
కువిలిసి చెదద్ కా గెలిసి రుజుజ్ జయెదె. కిచొచ్ రుజుజ్ మెలె,
ఈంజ నాసెనుమ్ ఆగి డడిడ్ల్ రితి తుమ్ చి ఆఁగ్ క కి కా
గెలెదె. దసిస్, ఆకర్ దీసల్ చి రిసొ ఈంజ సిచచ్ సంపాదన
కెరన అసుస్స్. ఆకర్ క దసిస్ సిచచ్ జసెత్.

4 ఆదె, తుమ్ చి బుఁయిచి పంటొ లాయిల కూలి
మానుస్ల్ చి కూలి డబుబ్ల్ తుమ్మోసిమ్ కెర తియనల్దు.
జా కూలి డబుబ్ల్ కేక్ గల తుమ్ క నింద సంగితయ్.
జా పంటొ లాయిలసచి ఏడుక ఎతిక్క ఏలుప కెరొ
పరలోకుమ్ చొ పబు సూన అసెస్. 5ఈంజయ్ లోకుమ్ తె
సుకుక్మ్ తెన్ తుమ్ చి పెటిట్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి జిఁయ
అసుస్స్. ‘కండుక’ మెన తుమ్ బెయిలల్ గొరెల్ గటక కీసి
బలుమ్కెరసు గే,దసిస్,మొరిసిచచ్ కతి రిసొతుమ్ కతుమి
బలుమ్ కెరన అసుస్స్! 6పాపుమ్, సతిత్మ్ చ మానుస్ల్ క
నిందల్ కెర మార అసుస్స్. తుమ్ క జేఁవ్ జబాబ్ నే దెతె
తుకెల్ అసిత్.

యేసు అనెన్ జెతె ఎదక నిదానుమ్ తెన్ రకుక
7జలె,బావుడుల్ , పబు అనెన్ జెతెఎదక తుమ్నిదానుమ్

తా రక. ఈందె, రయ్ తు బి గల తిలె,తొలిపానిఆకర్పాని
పెట పంటొ పికిత్ ఎదక, ఈంజ లోకుమ్ చి జా విలువచి
పంటొ లాయితి సమయుమ్ జెతె ఎదక బమమ్ నెంతె, జో
రయ్ తు రకెదె. 8 తూమ్ కి దసిస్ నిదానుమ్ తెన్ రక.
నిజుమి, తుమ్ చి ఆతమ్తె డిటుట్ మ్ జా. కిచొచ్క మెలె, పబు
అనెన్ జెతికయ్ సమయుమ్పాసిజాఅసెస్.

9ఎకిక్లొచి రిసొ అనెన్కొల్ నిందల్ ఉచర నాయ్, చి పబు
తుమ్ కయ్ నిందల్ కెరుక తయె నాయ్. ఓదె, ఈంజ
లోకుమ్ చి గుముమ్మ్ ఒతత్ల్ తొమెలి రితి తీరుప్ కెరొసొ జతొ
జో పబు టీఁవ,మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరుక మెనయ్
రకితయ్.

10బావుడుల్ , బాదల్ ఓరుస్ప జతిస్ చి నిదానుమ్ చి రిసొ
తుమ్ క రుజుజ్ తంక మెలె, దేముడు పబుచి నావ్ తెన్
జోచ కబురుల్ సూనయ్ ల పూరుగ్ ల్ చి రిసొ తుమ్ ఉచర.
జోవయించి నిదానుమ్ దెక, తూమ్ కి దసిస్ నిదానుమ్
జా. 11 ఈందె, జోవయింతె కో నిదానుమ్ తా గెల గే,
‘జోవయింకయ్ చెంగిలి’ మెన సంగితసుమ్. *యోబు
పూరుగ్ మ్ చొ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ సేడెల్ కి, జో నిదానుమ్
తా గెలిస్ చి రిసొ సూన అసుస్స్. జో యోబు నిదానుమ్
తతికయ్, దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి, కనాక్రుమ్ దెకిలిసి,
రచిచ్ంచుప కెరిల్స్ చి రిసొసూన అసుస్స్, గెద. దసిస్, తూమ్
కి దేముడుచి దయ దెక అసుస్స్.

ఒటుట్ నే గలనుక
12 ముకిక్మ్ క, బావొ, పరలోకుమ్ చి సాచి జవుస్,

బుఁయిచి సాచి జవుస్, కిచొచ్చి సాచి జలెకి ఒటుట్ గలన
నాయ్. ‘నాయ్’ మెనుక జలె, ‘నాయ్’ మెన. ‘ఎఁ ఎఁ’
మెనుక జలె, ‘ఎఁ ఎఁ’ మెన. దసిస్, ఒటుట్ నే గలంతె రితి
సతిత్మి సంగ.

13తుమ్ తెకో కిచొచ్ జవుస్అలల్ర్ సేడఅసెస్ జలె,పారద్న
కెరుస్. తుమ్ చితె కకక్ సరద్ అసెస్ గే, పబుచి గవురుమ్
గాయుసు. 14తుమ్ చితె కకక్ జొరొజ్ గే జబుబ్ గే అసెస్ జలె,
పబుకనంపజలసచిసంగుమ్ చవెలెల్లమానుస్ల్ కబుకారు,
చి జేఁవ్, పబుచి నావ్ తెన్, జాబాద తిలొసొచి తేల్ సువ,
జోచి రిసొ పారద్న కెరు. 15 పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్
తిలి పారద్న, జాబాద తిలొసొక రచిచ్ంచుప కెరెదె, చి పబు
జోక చెంగిల్ కెరెదె. అనెన్, జో బాద సేడిల్సి కిచొచ్ జవుస్ జో
కెరిల్ పాపుమ్ చి రిసొచి జలె,జాపాపుమ్ కిజోక చెమించుప
జయెదె. 16జాకయ్, తుమ్ కెరల్ పాపల్ ఎకిక్లొచి మొకెమ్
అనెన్కొల్ ఒపప్న, ఎకిక్లొచి రిసొఅనెన్కొల్ పారద్న కెర, తుమ్ చ
బాదల్ పబు చెంగిల్ కెరి రితి, తుమ్ క జో చెంగిల్ దెతి
రితి. పబుక సతిత్మ్ నిదానుమ్ తిలొ మానుస్ పారద్న కెరెల్,
జా పారద్న జలె కామ్ కెరయ్. 17 †ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ
జలె, అమ్ చొ రితొమాములుమ్మానుస్, చి “పాని పెటుస్
నాయ్” మెన జా సుటుట్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ పారద్న కెరికయ్,
తినిన్ వెరుస్ల్ సొవువ్ జొనొన్ పూరి జా దేసిమి పాని పెటె
నాయ్. 18తెదొడి అనెన్ పారద్న కెరల్న్, చి ఆగాసుమ్ తెంతొ
పాని పెటిల్ , చిఈంజ బూలోకుమ్ తె పలితుమ్ అనెన్ దెరిల్.

19బావుడుల్ , సతిత్మ్ ముల కో జలెకు పాపుమ్ త ఉటట్
గెచచ్ తయెదె జలె,జోక కో సతిత్మ్వాట్ అనెన్ దెకవ ఆనుల
గే, 20జో కిచొచ్ జానుస్ మెలె, జోపాపుమ్ కెరొల్సొ పాపుమ్
వాటు అనెన్ నే గెతి రితి జోక కో సతిత్మ్ తె అనెన్ కడ ఆనుల
గే, మొరున్తె జో మానుస్ నే గెతి రితి జోక రచిచ్ంచుప

* 5:11 5:11యోబుపుసత్కుమ్ దెక. † 5:17 5:17రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్ 17:1, 18:41-45.
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కెర తమ్ దె, చి జోచ ఒగగ్ర్ పాపల్ చెమించుప జతి రితి
అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ కెర తయెదె.
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పేతురు రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పేతురు రెగిడిల్ మొదొల్ చి

ఉతుమ్

1యేసుకీసుత్ బారికి జలొ పేతురు, పొంతు, గలతీయ,
కపప్దొకియ, ఆసియా చి బితునియ పదేసిమ్ లుతె సొంత
టాన్ నెంజిల వేర వేరతెచ తిల నంపజలస్ క, రెగిడిల్
ఉతుమ్. 2యేసుకీసుత్ చి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ ఇండుక మెన,
జోచి సుఁవి జలి లొఁయిక తుమ్ చి పాపుమ్ పుంచి జంక
మెన, అబొబ్స్ జలొ దేముడు *అగెగ్ తెంతొ ఉచర తుమ్ క
నిసాన అసెస్, చి దసిస్ జతి సెకి తుమ్ క తంక మెన, తుమ్
జోచయ్మానుస్ల్జంకమెన,తుమ్ కదేముడుచిసుదిద్ తిలి
ఆతమ్ సుదిద్ కెర అసెస్. జలె, పబుచి దయ, జోచి సేంతుమ్
తుమ్ క కొతుక్ నెంజితె తవుస్.

దేముడు దిలి రచచ్నచి రిసొచి దయిరిమ్
3 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చొ దేముడు అబొబ్స్ క

జొఒర! జోచి ఎదివాట్ దయక, అమ్ క నొవర్ జెరమ్వ అసెస్.
యేసుకీసుత్ మొరున్ తెంతొ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ చి రిసొ
ఆమ్ కి అనెన్ జీవ్ జా ఉటట్ పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే మెన
4జీవుమ్తెన్ బెద తిలి ఆసతె అమ్ క నొవి జెరుమ్న్ చి రిసొ,
నే గార్ జతి, కలిత్ నెంజిలిసి పరలోకుమ్ తె తుమ్ క దేముడు
దిలి వాట తుమ్ క రకితయ్. 5 ఆకర్ దీసల్ క పూరి డీసుక
తెయార్తిలి రచచ్నతుమ్ క నే పిటుట్ కమెన, దేముడు పబు
జోచి సెకిక తుమ్ చి నముకుమ్వాట్ తుమ్ క తోడ్ అసెస్.

6ఆకర్ దీసల్ చి రచచ్నచి రిసొ తుమ్ సరద్ తెన్ జతసు.
గని రకుమ్ రకుమ్ చ కసుట్ మ్ తెన్ అపెప్ ఇదిల్ కాలుమ్ క
తుమ్ క దుకుమ్ జయెదె. 7 జేఁవ్ అరల్ సేడిత్స్ తె కిచొచ్
లాబుమ్ మెలె, తుమ్ చి నముకుమ్ క సతిత్మ్ చి గే నెంజె
గె తుమ్ జేఁవ్ అరల్ సేడిత్స్ తె డీసెదె. బఙర్ క ‘సతిత్మ్ చి
గే నెంజె గే’ మెన రుజుజ్ తంక మెలె, జేఁవ్ క ఆగితె పరిచచ్
కెరుల. బఙార్ జలె, విలువ జలెకి పాడ్ జతి వసుత్ వ.
జలె, తుమ్ చి నముకుమ్ బఙర్ చి కంట ఒగగ్ర్ విలువ, చి
జా పరిచచ్ జలె, జీనెల్, యేసుకీసుత్ చి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి
గవురుమ్పూరి డీసిత్ ఆకర్ దీస్ క జా తుమ్ చి నముకుమ్ క
‘సతిత్మ్ చి’మెన,జోచిపరలోకుమ్ చిఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె
తుమ్ క జో వాట దెయెదె. 8 జోక తుమ్ సొంత అంకివొ
తెన్ నే దెకిలెకి, జోక పేమయ్ అసుస్స్. జోక అపెప్ దెకుక

నెంజిలె కి,జోక నంపజాఅసుస్స్, చిమానుస్ అరుద్ మ్ కెరుక
నెతిరిపరలోకుమ్ చిఎదివాట్సరద్సంతోసుమ్తుమ్ చిపెటిట్
బెరయ్ అసెస్. 9 తుమ్ చి జా నముకుమ్ చి రిసొ, తుమ్ చ
పానుమ్ క రచచ్న తుమ్ క దొరుక్ జా అసెస్.

10తుమ్ కదొరుక్ జతిఈంజరచచ్నచిరిసొచదేముడుచ
కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలస, ఈంజయి రచచ్నచి రిసొ ఒగగ్ర్
పుసితె తిల. 11 కిచొచ్ పుసిల మెలె, “అమ్ చి పెటిట్
కీసుత్ చి ఆతమ్ సంగిల జో సేడుక తిల బాదల్ జో పడొత్ క
గవురుమ్ జంక తిలిసి కేన్ సమయుమ్ క జరుగ్ జంక, కీసి
సమయుమ్ క జరుగ్ జంకఅసెస్?” మెనపుసిల. 12దేముడు
జోవయింక దెకయ్ లన్. కిచొచ్ దెకయ్ లన్ మెలె, జేఁవ్
జా కబుర్ సంగితి సేవ కెరిక జోవయించి రిసొ నాయ్,
గని తుమ్ చి రిసొయి మెన దేముడు జోక దెకయ్ లన్†.
జా సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ రచిచ్ంచుప జతిస్ చి రిసొ,
పరలోకుమ్ తెంతొ తెదయ్ లి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి
తెడి, తుమ్ క సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరల్ మానుస్ల్ చి అతిత్
జానయ్ తెయ్. జా సుబుమ్ కబుర్ తె తిలిసి ఎతిక్ పూరి
అరుద్ మ్ కెరనుక పరలోకుమ్ చ దూతల్ కి ఒగగ్ర్ ఆస తెన్
అసిత్.

దేముడుచి సుదిద్చి రితి ఇండ
13జలె, పబు జలొయేసుతెచి రచచ్న తుమ్ కయ్దొరుక్

జలి రిసొ,తుమ్ చమెనుస్ తుమ్డిటుట్ మ్ కెరన, నేమచిచ్ల్
రితి, ముదొద్ కెరన, తెలివి తా, జో అనెన్ ఉత జా జోచి
పరలోకుమ్ చిఉజిడిగవురుమ్పూరిడీసిత్ ఆకర్దీసిచిరిసొ
ఆస తా, తుమ్ క దెతి దయచి రిసొ ఉచర, జా రచచ్న
కచితుమ్ దొరుక్ జతి రితి పూరి దయిరిమ్ జా, జయియ్
నముకుమ్ పూరి డిటుట్ మ్ దెరన. 14 జో పబుచి ఇసుట్ మ్
నిదానుమ్ కెర బోదల్ జా, తుమ్ అగెగ్ నేనిల్ పొదిచ తిల
ఆఁగ్ చి గార్ ఆసల్ రితి తుమ్ ఇండ నాయ్. 15 తుమ్ క
నిసాన బుకారొల్సొ కీసి పూరి సుదిద్ అసెస్ గే, తూమ్ కి
కిచొచ్ కామ్ తె కి కెఁయఁక తెఁయఁక దసిస్ సుదిద్ తెన్ ఇండ.
16దేముడుచి కొడొతె,
‡“ఆఁవ్ కీసి సుదిద్ అసిస్ గే,
తూమ్ కి ఇసి సుదిద్ తంకయ్”
మెన రెగిడల్న్.

17 కకక్య్ మొకమాటుమ్ నే దెకితొ, ఎతిక్ మానుస్క
జేఁవ్ కెరల్ కమొ కొలిద్ తీరుప్ కెర ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే
సంగితొసొక ‘అబొబ్’ మెన ఉంకయ్ తసు జలె, ఈంజ

* 1:2 1:2 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు 1:5, 11-12 చి తీతు 1:1 దెక. † 1:12 1:12మెలె, జేఁవ్పూరుగ్ ల్ చి కాలుమ్ నాయ్, గని పడొత్ అయ్ లసచి
కాలుమ్యేసు బార్ జంక తిలి, చి ఎకిక్ యూదుల్ నాయ్, గని యూదుల్ నెంజిలస కి యేసుచి తెడిచి రచచ్న నఙనుక ఈంజయి కాలుమ్ అవ్ కాసుమ్ దొరుక్
జలి. రోమియుల్ 11;11, 25, గలతీయుల్ 3:8, 9, 14, ఎపెసు 3:6, చి పేతురు రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 1:20 దెక. ‡ 1:16 1:16 లేవీయకాండుమ్
11:44-45, 19:2, 20:7.
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తుమ్ చి §సొంత టాన్ నెంజిలిస్ తె తుమ్ గడియ జితె
పొది జోవయించి మరియాద దెకయ్ తి రితి జాగర తెన్
నిదానుమ్ ఇండ.

18తుమ్ చపూరుగ్ ల్ దిలి అగెగ్చి కామ్ క నెంజిలి ఇండుక
తెంతొ, తుమ్ విడద్ల్ జంక మెనయ్ దేముడు పబు తుమ్ క
నెతొవనొల్ మెన జానుస్. కీసి నెతొవనొల్ మెలె, వెండి గే బఙార్
గే దసపాడ్జతపసుత్ వల్దా గెనెనాయ్, 19గని కిచొచ్గార్
నెంజిలి కిచొచ్ మచచ్ల్ సరద్ల్ నెంజిలి గొరెక బలి దిలి రితి
జోచొపుతుత్ స్ జలొ కీసుత్ చి లొఁయి *సుఁవ దిలన్. 20ఈంజ
లోకుమ్ జెరిమ్న్ నే జతె అగెగ్ తెంతొ దేముడు అబొబ్సి “కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె” మెన నిసానల్ తిలన్, గని
కెఁయ కీసుత్ బార్ జలన్మెలె,తుమ్ చి రిసొయి ‘రచిచ్ంచుప
జతు’మెనయ్ఈంజఆకర్ సమయుమ్ తెయ్బార్జలన్.
21 కీసుత్ చి రచచ్న నఙన తా జోచి తెడి దేముడుచి ఉపిప్రి
తుమ్ చి నముకుమ్ తిఁయ అసుస్స్. “జో రచిచ్ంచుప
కెరెదె” మెన, జోచి ఉపిప్రి దయిరిమ్ జా అసుస్స్. మెలె,
కీసుత్ క జో మొరున్ తెంతొ జియడ గవురుమ్ కెరొల్చి రిసొ,
తుమ్ చి నముకుమ్ తుమ్ చి దయిరిమ్ దేముడుచి ఉపిప్రి
అసెస్.

22 జలె, దేముడుచి సతిత్మ్ కోడు దెరన జా కోడ్ రితి
ఇండుక ఒపప్న తుమ్ చి ఆతమ్క సుదిద్ కెరన అసుస్స్, చి
దసిస్ జా తిలె, కిచొచ్ మాయ నెంతె తుమ్ ఏక్ బావొక
అనెన్కొల్ పేమ కెరుక జయెదె. జాకయ్, తుమ్ చి పెటిట్ పూరి
నిదానుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమయ్ కెర. 23తుమ్ నొవర్
జెరమ్ అసుస్స్. జా నొవర్ జెరుమ్న్ జలిసి నాసెనుమ్ జతి
బి గలిలిసి నెంజె, గని జీవ్ తిలి, కెఁయఁక కి తా గెతి
దేముడుచి కోడు తెన్ ఈంజ జెరుమ్న్ తుమ్ జెరుమ్న్ జలదు.
24దేముడుచి కోడుతె జో రెగడ్వ తిలి రితి,
†“ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్ చివవ్ర్ చి రితి జతతి,
జోవయించి గవురుమ్ చివవ్ర్ చపులొల్ చి రితి జతయ్.
జాచివవ్ర్ వాడుప జతయ్,
జేఁవ్ చపులొల్ సుకా గెచచ్ గెస గెతతి.
25దేముడుచి కోడు,మాతుమ్,
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచెచ్దె”
జలె, జీవ్ దెతి తాఁ గెతి జోవయించి కోడు కిచొచ్ మెలె,
తుమ్ క బోదన కెరిల్ సుబుమ్ కబుర్.

2
1జాకయ్, దేముడు చెంగిల్ సుదొ మెన తుమ్ చక దెక

తిలె, కుసిస్దుమ్ ఎతిక్, మోసిమ్ బుదిద్ ఎతిక్, మాయబుదిద్
ఎతిక్,గోసజతిసిఎతిక్,దూసుప కెరిసి,గోసలటట్బిత్సి ఎతిక్
తుమ్ తెతెంతొవెంట గెల. 2తుమ్ చి రచచ్నతె వడిడ్తి రిసొ,
నొవర్ జెరిమ్ల బోదల్ రిత జా, కిచొచ్ వేరచి నే బెదిలి సతిత్మ్
తిలి దేముడుచి కోడు జలి ఆతమ్యి దూదుక తుమ్ ఆసజా
తంక. 3జాకయ్, జా దయచి రచచ్నతె తుమ్ డిటుట్ మ్ జా
తా.

4మానుస్ల్నెసిలొగనిదేముడుచిమొకెమ్ గవురుమ్తిలొ
విలువ జలొ జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ *పతె తుమ్జా. 5జోతె
అయ్ లె, తూమ్ కి జీవ్ తిల పతల్ రితజా, పబుచి ఆతమ్తె
గేర్ బెద బందితి రితి సుదిద్ తిల పూజరుల్ జా, దేముడుచి
సేవతె బెద,జోయేసుకీసుత్ చి తెడిచ దేముడుమెనిస్తె ఆతమ్
బలుల్ దెతస జసెత్. 6దేముడుచి కొడొతె
†“ఈందె, సీయోను డొంగుతె, ఏక్ పతుత్ ర్ క టీఁవడత్సి.
అంచి గేరుక బోడిపతుత్ ర్ జోజా, ఎతిక్క ఆదారుమ్జయెదె.
జోఆఁవ్ నిసానొల్ గవురుమ్ కెరొల్ ,అంక ఒగగ్ర్ విలువ జలొసొ

జయెదె.
జోవయింక కో నంపజవుల గే,
కచితుమ్ జేఁవ్ అంచిమొకెమ్ లాజ్ జంక నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 7జాకయ్, తుమ్ నంపజలసక జో విలువ
జతయ్. గని నంపనెంజిలసక జో కీసి జతయ్ మెలె,
దేముడుచి అనెన్క్ కోడుతె అసెస్. కేన్ కోడు మెలె,
‡“ ‘కామ్ క నెంజె’మెన §బందిలస
జో ఏక్ పతుత్ రు పిటట్వుక మెన ఉచరెల్ కి,
జొయియ్ పతుత్ రు బోడిపతుత్ ర్ జఁయి అసెస్”
మెన రెగిడిల్సి. 8అనెన్క్ కి,
*“నంప నెంజిలస పిసిరొ పతుత్ రు జో జయెదె,
జోవయింక సేడయ్ తొసాపజో జయెదె”
మెన రెగిడిల్సి. ఈంజ కోడు కీసి నెరవెరుస్ప జతయ్ మెలె,
‘జరుగ్ జయెదె’ మెన అగెగ్ తెంతొ దేముడు సంగిలి రితి,
జోవయించి కోడు నే సూనిల్ రిసొ జేఁవ్ నే కెరిల్ రిసొ వాట్
పిటట్వన్ తతి. జయిజోవయించి తీరుప్.

9 గని తుమ్ క, దేముడు కీసి దెకితయ్ మెలె, ‘ఆఁవ్
నిసానిల్ సెకుమ్ చ’మెన, ‘అంచిరాజిమ్ చ †పూజరుల్ ’మెన,
‘అంచి సుదిద్ తిల జాతి’ మెన, ‘అంచ సొంత పెజల్’
మెనయ్జో దెకితయ్. అందర్ తెంతొ తుమ్ క బుకారా కెర,
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గుడి బందిలస’మెలె,జోవయింక నంప నే కెరల్ యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరయూదుల్ క సికడత్స, జేఁవ్, గనియేసుక

‘జొయియ్ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు తెదయ్ లొకీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనఒపప్నుక నెసిల,మారల్. మతత్యి 21:42-46 దెక. * 2:8 2:8యెసయా
8:14. † 2:9 2:9 డీసయ్ లిసి 1:6 దెక.
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జోచిపరలోకుమ్ చిఉజిడ్ తె గవురుమ్ తెబెదయ్ లొయేసు
పబుచ ఒగగ్ర్ వెలొల్ కమొచి రిసొ తుమ్ సాచి సూనవుక
మెనయ్ తుమ్ క దసిస్ నిసాన అసెస్. 10 అగెగ్ తూమ్
‘దేముడుచమానుస్ల్ఆము’మెననుకనెతిరల్దు, గనిఅపెప్
దేముడుచ పెజల్ జా అసుస్స్. అగెగ్యి తుమ్ క కనాక్రుమ్
దొరుక్ జయెనాయ్, గని అపెప్ దేముడు తుమ్ క కనాక్రుమ్
దెక రచిచ్ంచుప కెర అసెస్.

11 పేమ తిల బావుడుల్ , తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ బతిమాలప్
జా సంగితసి మెలె, తుమ్ గడియ తుమ్ చి సొంత టాన్
నెంజిలిస్ తె అసుస్స్. జలె, ఈంజ తుమ్ చి సొంత ‡టాన్
నెంజిలిస్ తె తుమ్ జితె తా, తుమ్ చి ఆతమ్చి ఉపిప్రి
యుదుద్ మ్ కెర ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగుచ ఆసల్ జరుగ్ నే కెరి
రితి, తుమ్ ముదొద్ కెరన. 12 దేముడుక నేనల్ యూదుల్
నెంజిల ఒతత్చ మానుస్ల్ తె తా తుమ్ చెంగిల్ బుదిద్ తెన్
ఇండ,చిజోవయింతెఏక్ వేల కో గే తుమ్ క ‘తపుప్ల్ కెరస’
మెన దూసుప కెరెల్, తుమ్ సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి రుజుజ్ జేఁవ్
దెకిలె,పబుతీరుప్ కెరుక జెతిదీసికతుమ్ చిరిసొదేముడుక
గవురుమ్ కెరుల.

అదికారుల్ క మరియాద దెకుత్
13 పబుచి మరియాద టీఁవడిత్ రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ చొ

ఎతిక్ అదికారిక తుమ్ మరియాద దెక. దేసిమ్ క వెలొల్ జా
ఏలుప కెరొసొక కి, 14 ‘నేరిమ్ కెరసక సిచచ్ కెరు’ మెన
జవుస్ ‘చెంగిల్ కెర మానుస్ల్ క బవుమానుమ్ దెతు’ మెన
జవుస్ దేసిమ్ క ఏలుప కెరొసొ తెదయ్ ల అదికారుల్ క కి
తుమ్ మరియాద దెక. 15 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ సతిత్మ్
ఇండితిస్ తెన్, నేనల్ మానుస్ల్ చి వెరిక, తపుప్ మెన తుమ్
రుజుజ్ దెకవ ముదొద్ కెరుక దేముడుచి ఇసుట్ మ్. 16 §ఆగన్ల్ క
గొతిమానుస్ల్ జల రిత తుమ్ జియ నాయ్. దసచ
నెంజుస్. గని ‘ఆగన్ల్ చగొతిమానుస్ల్ నెంజుమ్,చిఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి జింక జయెదె’మెనతుమ్ఉచరనాయ్, దసిస్
పాపుమ్ తె గెచచ్ నాయ్. గని, దేముడుచ కామ్ కెరస,
జోచయ్ గొతిమానుస్ల్ రిత జా, జోచి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్
ఇండ. 17 ఎతిక్జిన్ మానుస్ల్ క తుమ్ మరియాద దెక.
బావుడుల్ జల నంపజలస్ క పేమ దెక. దేముడుక తుమ్
బియఁ. దేసిమ్ క వెలొల్ రానొక గవురుమ్ కెర.

18 గొతిమానుస్ల్ కి జలెకి, తుమ్ చ ఎజొమానుల్ క
మరియాద దెక. *మెతత్న తా కనాక్రుమ్ దెకిత ఎజొమానుల్
జేఁవ్ జలెకి, కనాక్రుమ్ నేనల్స జేఁవ్ జలెకి జేఁవ్ సంగిలి
కోడు కెర. 19 కిచొచ్క మెలె, తపుప్ నే కెరెల్ కి, కచి గే అతిత్
తుమ్ చితె కో అరల్ సేడ దేముడుచి గవురుమ్ టీఁవడిత్ రితి

ఓరుస్ప జలె, జో దేముడు జో మానుస్క ‘చెంగిలొసొ చొ’
మెనెదె. 20 తుమ్ తపుప్ కెరిల్ రిసొ దెబబ్ల్ కయ్ లె పొది
సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జలె, కిచొచ్ పునిన్మ్ నాయ్! గని,
తుమ్ సతిత్మ్ కెరెల్ కి సిచచ్ సేడెల్ సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జలె,
దేముడు తుమ్ క ‘చెంగిలచ’మెన్ తయ్. 21దసిస్ సేంతుమ్
తెన్ తుమ్ తంక మెనయ్ దేముడు తుమ్ క బుకారయ్
అసెస్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి పాపుమ్ గెసుస్ మెనయ్ కీసుత్
బాదల్ ఓరుస్ప జా, తూమ్ కి జోచ అజుజ్ ల్ తె ఇండుక మెలి
కోడు తుమ్ క జో వాట్ దెకవ అసెస్. 22జో, జలె, కెఁయయ్
కిచొచ్య్ పాపుమ్ కెరె నాయ్. కిచొచ్య్ మోసిమ్ కోడు
లటట్బె నాయ్. 23మానుస్ల్ జోక దూసుప కెరెల్, జోవయింక
జో దూసుప నే కెరె తుకెల్ తిలొ. జోక జేఁవ్ అరల్ కెరెల్ కి,
జోవయింక జో బియఁడె నాయ్, గని సతిత్మ్ తీరుప్ కెరొ
దేముడు అబొబ్స్ చి అతిత్ జోచి జీవ్ జో సొరప్ కెర దిలన్.
24జో యేసు సొంత ఆమ్ కెరల్ పాపల్ జోచి ఆఁగి వయన,
సిలువతె మొరల్న్. పాపుమ్ ముల అమ్ చి సొంత ఆతమ్క
మొరల్ రితజా సతిత్మ్ ఇండితి రితి అమ్జింకమెనయ్. జో
యేసు కయ్ ల దెబబ్లు తుమ్ క చెంగిల్ కెర అసెస్. 25తుమ్
అగెగ్యి వాట్ పిటట్వన చెదురప్ జల మెండల్ చ రిత జా
తిలదు, గనిఅపెప్తుమ్ చఆతమ్ల్ రకితొచెంగిలొగొవుడుతె
అనెన్ బుల జా అసుస్స్.

3
తేర్ బోదల్ బుదిద్ ఇండుక

1తుమ్ తేర్ బోదల్ కి, దాక్ కెరన తుమ్ చ మునస్ర్ లుచి
అదికారుమ్ క మరియాద దెక. తుమ్ దసిస్ ఇండిలె,
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ అపెప్చి ఎదక పబుచి కొడొ రితి
నే ఇండిలెకి, జోవయించ తుమ్ తేరిస్వొ పబుచి కోడు
నే సికడెల్కి, 2 తుమ్ చి సతిత్మ్ చి ఇండుక, మరియాదచి
ఇండుక, జేఁవ్ దెక దెక, పబుక నంపజా, మారుస్ప
జవుల. 3 తుమ్ తేర్ బోదలు “*సూటి కెరనుమ్ దె” మెలె,
మాములుమ్ డీసిత్స్ క ముకిక్మ్ నే ఉచరె, సెండి సూటి
కెరంతిస్ జవుస్, బఙార్ గట తియంతిస్ జవుస్, చెంగిల
చెంగిల పాలల్ బందంతిసి గలంతిసి జవుస్ తుమ్ విలువ
దెక నాయ్. 4 గని, తుమ్ క కిచొచ్ సూటి కెరుస్ మెలె,
దేముడుచిమొకెమ్ ఒగగ్ర్ విలువ జతి, కెఁయఁకనాసెనుమ్నే
జతి పేట్ చి తెడిచొమానుస్ పబుచిమెతత్న బుదిద్ , సేంతుమ్
బుదిద్ జా తుమ్ చి పెటిట్ తవుస్. 5అగెగ్చపొదులె దేముడుచి
ఉపిప్రి నముకుమ్ తిల తేర్ బోదల్ జోవయించి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చి సూటిక తెయార్ జా మునస్రుస్ల్ చి అదికారుమ్ క

‡ 2:11 2:11 జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడొత్ ‘సొంత టాన్ నెంజిలిసి’ మెలిస్ క అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె,
పరలోకుమీ నంపజలసచిసొంతటాన్ జయెదె, చి రిసొ బూలోకుమ్ క ‘అమ్ చిసొంతటాన్ నెంజె’మెనుక జయెదె. కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్
5:1-2, పిిలిపిప్యుల్ 3:20, ఎబీయుల్ 11:9, 10, 13. § 2:16 2:16 గలతీయుల్ 5:1. * 2:18 2:18 ఎపెసు 6:5-10, కొలొసిస్యుల్ 3:22-4:1.
* 3:3 3:3 ఎపెసు 6:5-10, కొలొసిస్యుల్ 3:22-4:1.
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మరియాద దెకితె తిల. 6పూరుగ్ మ్ చి సారా దసిస్ మునుస్స్
జలొ అబాహామ్ క ‘ఎజొమాని’ మెన, జోచి అదికారుమ్ క
మరియాద దెకితె తిలి. జోచి కోడు సూన్ తె తిలి. తూమ్
కి సతిత్మ్ ఇండిలె, తుమ్ కిచొచ్క కి బమమ్ జంక నాయ్, చి
జాసారాచబోదల్ రిత జసెత్.
మునుస్బోదల్ తేరిస్వొక కీసి దెకుక

7 దసిస్, తుమ్ మునుస్బోదల్, తుమ్ చ తేరిద్వొక బమమ్
నే కెరి బుదిద్ తెన్ పోస. జోవయింతెన్ జిఁయ తేర్ బోదక
తొకిక్ సెకి తయెదె మెన చిన, తుమ్ తె ఎతిక్ మునుస్బోద
తేరిద్క మరియాద్ దెక. జోవయింక జాకయ్ కిచొచ్క దొగుతెర
ఇసి పేమ దెకుక మెలె, తుమ్ ఎతిక్ దొగుతెరకయ్ దేముడు
జోవయించి దయక జోవయించి రచచ్న వరుమ్ చి వాట దా
అసెస్. తుమ్ మునుస్బోదల్ తుమ్ చ తెరిద్వొక ఇసి పేమ
దెకిలె, అడుడ్ నెంతె దేముడు తుమ్ చ పారద్నల్ సూనెదె.
తుమ్ చపారద్నల్ క అడుడ్ నే జతి రితి జోవయింక ఇసి పేమ
దెకుత్.
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ తెన్ తంక

8 జలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ పేమయ్ తా, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ కనాక్రుమ్ దెక, నంపజలస ఎతిక్జిన్ క బాబేన్
దెకితిపేమదెక,ముదుద్ కెర,సొంత గవురుమ్నేఉచరంతె,
ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తా. 9ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ అరల్ కెర తిలె, జో
అరల్ సేడొల్సొ అరల్ కెరొల్సొక అనెన్ అరల్ కెరుక పోని. ఎకిక్లొక
అనెన్కొల్ దూసుప కెర తిలె, దూసుప జలొసొ, దూసుప
కెరొల్సొక అనెన్ దూసుప కెరుక పోని. జో ఎకిక్లొక జో
అనెన్కొల్ ‘చెంగిల్ తవుస్’ మెన దెకుస్. తుమ్ క దేముడుచి
దయ దొరుక్ జవుస్ మెనయ్ తుమ్ ఇసి పేమయ్ ఇండుక
మెనయ్,తుమ్ క జో నిసానఅసెస్. 10పూరుగ్ మ్ దేముడుచి
కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
†“సరద్ తెన్ జింక చి చెంగిలి సమయుమ్ దెకుక మెన
కో జలెకు ఇసుట్ మ్ జయెదె గే,
జోవయించి చోండి కిచొచ్ గరిచ్ నే లటట్బిత్ రితి,
జోవయించ ఒటొట్ కిచొచ్మోసిమ్ నే లటట్బిత్ రితి దెకనుస్.
11దసొమానుస్ పాపుమ్ దూరి కెరన సతిత్మ్ ఇండుసు,
సేంతుమ్ చజ సేంతుమ్ ఇండుసు.
12 కిచొచ్క మెలె,పునిన్మ్ ఇండితసక పబు దెకెదె,
జోవయించపారద్నల్ జో సూనెదె,
గని పాపుమ్ ఇండితసక జో దెకె నాయ్, సూనె నాయ్.”

13 చెంగిల్ కమొ కెర ఇండితి ఆస రితి తుమ్ ఇండిలె
తుమ్ క కో అరల్ కెరుల? కోయినాయ్! 14గని, సతిత్మ్తుమ్
ఇండిలి రిసొ ఏక్ వేల కో జలెకు అరల్ కెరెల్, దేముడు తుమ్ క
‘చెంగిల్’ మెనెదె. దస అరల్ కెరసక తుమ్ బియఁ నాయ్.

జోవయించిరిసొబమమ్ నే జతె, 15 ‘పరలోకుమ్ చొపబుయి
జో’ మెన, తుమ్ చి పెటిట్ నిదానుమ్ కీసుత్ క దెతి గవురుమ్
దాస. జో పబుచి రిసొచి తుమ్ చి పెటిట్చి దయిరిమ్ చి
రిసొ కో “జేఁవ్ చి సతిత్మ్ క తుమ్ రుజుజ్ దెకవ”మెన కెఁయఁ
జవుస్ తుమ్ క పుసిలె, సరి జతి జబాబ్ దెంక తెయార్ జా
తా. గని, ‡జబాబ్ దెంక జలె, బడాయ్ నెంతె మరియాద
తెన్ లటట్బా. 16 అనెన్, ‘సతిత్మ్’ మెన తుమ్ చి పెటిట్
జాన్ తిసి జరుగ్ కెరి రితి తుమ్ ఇండ, చి కీసుత్ చి తెడి తుమ్
సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి రిసొ తుమ్ క బియడత్స దూసుప కెరెల్,
జేఁవ్ కెర నిందల్ క ‘ఆరిచ’మెనజేఁవ్ చినన,లాజ్జవుల.

17 తపుప్ కెరిల్ రిసొ సిచచ్ జతి కంట, సతిత్మ్ కెరిల్ రిసొ
సిచచ్ జంక చెంగిలి. తుమ్ సతిత్మ్ కెరిల్ రిసొ సిచచ్ జంక
ఏక్ వేల దేముడుచి సెలవ్ తయెదె. 18మెలె, కీసుత్ క దెకిలె,
కీసుత్ కి దసిస్, జో పూరి సతిత్మ్ తిలె కి, పాపుమ్ జలొసక
‘జోవయించిపాపుమ్ గెసుస్’మెనజోమొరిల్స్ తెన్ అమ్ చి
పాపుమ్పూరి గెచచ్వయ్ గెలన్. జా §ఎకిక్ సుటుట్ జో బలి
జలిసి సరిపుచుచ్ప జెయెదె. అమ్ క దేముడు అబొబ్స్ తె
అనెన్ కడ ఆన్ తి రిసొమొర అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ లన్.
ఈంజలోకుమ్ చిఆఁగ్ రగుమ్ కజోకమారల్, గనిజోచిఆతమ్క
దేముడు అబొబ్సి జోక అనెన్ *జియడల్న్.

19జోమొరిల్ పొదియేసు కేనె గెలన్ మెలె, బూలోకుమ్ క
ఎటొట్ లోకుమ్ తెజేలిజల,ఆకర్దీసిచిపరిచచ్కసిచచ్క రకిత
ఆతమ్ల్ తిలిస్ తెజోవయించిఆతమ్క జోఉత గెచచ్, దేముడు
అబొబ్స్ చి కోడు సాడుప కెరల్న్. 20అగెగ్యి,పూరుగ్ మ్పొది,
†నోవహ చి కాలుమ్ తె “అంక నంపజా రచిచ్ంచుప జతు”
మెన దేముడు సిచచ్ వాయిద కెర రకిలెకి, జో నోవహ ,
జా ఓడ బందితె తిలి పొది జోచి కోడు సూనుక నెసిలసచ
ఆతమ్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ కోడు సాడుప కెరల్న్. జలె, జా
ఓడతె తొకిక్జిని, మెలె, ఎకిక్ అటుట్ జిన్ మానుస్ల్ పానితె
రచిచ్ంచుప జల.

21 జా సమయుమ్ తె జేఁవ్ దసిస్ పానితె రచిచ్ంచుప
జలిసి, జలె, బాపిత్సుమ్ క టాలి జతయ్. మెలె, పానితె
బాపిత్సుమ్ జతిసి తుమ్ క రచిచ్ంచుప కెరి గురు జతయ్.
కీసి మెలె, తుమ్ చి ఆఁగుచి మురిక్, దొవన్ తిస్ చి రిసొ
నాయ్, గనియేసుకీసుత్ అనెన్ జీవ్జాఉటిల్ రిసొ దేముడుచి
మొకెమ్ తుమ్ చి పాపుమ్ గెలి గురుయి బాపిత్సుమ్
దెకయ్ తయ్. పబుక నంపజలస జోవయించి బుదిద్
మారుస్ప జా పబుకయ్ గవురుమ్ కెరి రితి ఇండుక ఇసుట్ మ్
జలిస్ చి గురు బాపిత్సుమ్ తెయి దెకయ్ తతి. 22 జలె, జో
కీసుత్ జీవ్ జా ఉటట్ కెర పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్, దేముడు
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అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ వెస తా, ‡దూతల్ చి ఉపిప్రి,
అదికారుల్ చిఉపిప్రి,సకుల్ఎతిక్చిఉపిప్రిఏలుప కెరయ్.

4
ఆఁగ్ క బాదల్ సేడెల్ బుదిద్ చెంగిల్ జతిస్ చి కోడు

1-2 కీసుత్ , జలె, మానుస్చి జోచి ఆఁగుతె బాదల్ సేడల్న్.
జాకయ్, *‘ఆమ్ కి జోచి రితి బాదల్ సేడ ఓరుస్ప జమ’
మెన తుమ్ డిటుట్ మ్ కెరన. కిచొచ్క మెలె, జో తెన్ మెలి
రితి ఆఁగుక కో బాదల్ సేడ తయెదె గే, ఒతత్ తెంతొ ఈంజ
అఁగి జితె ఎదిలి సేంపుకమానుస్చ ఆసల్ రితి నాయ్, గని
దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కీసి అసెస్ గే, దసిస్ ఇండుక మెన, జో
మానుస్ పాపుమ్ముల అసెస్.

3 దేముడుక నేనల్సచి రితిచి తుమ్ చి అగెగ్చి ఇండుక
అగెగ్య్ చిమెన,తుమ్దసితెఅనెన్ గెచచ్నాయ్. దేముడుక
నేనల్సజోవయించిఆఁగ్ చిఆసముదొద్ నే కెరంతి రితి,ఆసల్
రితి, మచిచ్తి రితి, ‘సరద్ కెరసుమ్’ మెన వెటాక్రుమ్ జతి
రితి, ‘సరద్ కెరసుమ్’మెన సూరుల్ పితి రితి, వెటాక్రుమ్జా
బొమమ్ల్ క జొకరి రితి జితతి. 4 తుమ్ అపెప్ జోవయింతెన్
దస బుదిద్ నెంజిల అలవాటుల్ తె బెదుస్ నాయ్ చి రిసొ
జేఁవ్ ఆచారిమ్ జా తుమ్ క దూసుప కెరతి. 5 గని
ఆకర్ క, మొరల్సక జీవ్ తిలసక తీరుప్ కెరుక తెయార్ జలొ
పబుచి మొకెమ్ జేఁవ్ జోవయించి పాపుమ్ ఒపప్న సిచచ్
జంక అసెస్. 6 దసిస్కయ్, †మొరల్సక కి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ లొ కిచొచ్క మెలె, మానుస్చి జోవయించి ఆఁగ్ క
మానుస్ల్ సేడిత్ జోవయించి పాపుమ్ చి సిచచ్ జేఁవ్ జలెకి,
దేముడు జోవయించి ఆతమ్క కీసి జితయ్ గే, జేఁవ్ కి దసిస్
జింక అవ్ కాసుమ్ తంక.

7ఈంజ ఎతిక్క ఆకర్ దీసి పాసి జా జెతయ్. జాకయ్,
పారద్నల్ కెరె తతి రిసొ తుమ్ మచిచ్ల్ రితి నే జతె తెలివి
తా ముదొద్ కెరన, బుదిద్ ఇండుక జాగర తా. 8ముకిక్మ్ క,
ఎకిక్లొకఎకిక్లొపూరిపేమయ్ఇండదెకితెతా. దసిస్ పేమ
దెరన. కిచొచ్క మెలె, ‡ఒగగ్ర్ తపుప్ల్ క పేమయ్ ఓరుస్ప జా
చెమించుప కెరయ్. 9 అనెన్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొతె అనెన్కొల్
అయ్ లె, కోపుమ్ నెంతె గడుస్ నెంతె, సరద్ తెన్ జోవయింక
మరియాద కెర. 10 దేముడు తుమ్ క కిచొచ్ సెకి దా తిలె,
జోచి దయచ, జో దెత వేర వేర §సెకివరల్ పొరపాట్ నెంతె
జోచి బుదిద్ రితి, అనెన్ మానుస్ల్ చెంగిల్ తతి రితి తుమ్
వాడిక కెర దాసా. 11 దసిస్, బోదన కెరొసొ జలె, దేముడుచి
తెడి తా జొయియ్ దిల కొడొ లటట్బుస్. దసిస్ కి, కో అనెన్

మానుస్ల్ క తోడ్ కెరొసొ జలె, దేముడు దెతి సెకికయ్ జో
జాతోడ్ కామ్ కెరుస్. తుమ్ దసిస్ ఇండిలెగిన, యేసుకీసుత్ చి
రిసొ దేముడుచి గవురుమ్ ఎతిక్తె రుజుజ్ డీసెదె. కెఁయఁక
తెఁయఁక జోవయింక గవురుమ్ అదికారుమ్ తవుసు!

జెత బాదల్ చి రిసొ దయిరిమ్ సంగితిసి, జాగర
సంగితిసి

12 అనెన్, పేమ తిల బావుడుల్ , తుమ్ క అపెప్ జెతికయ్
ఆగిమెలి రితిచి పరిచచ్చి రిసొతుమ్ఆచారిమ్జానాయ్.
‘అమ్ క దసిస్చి కిచొచ్క లయిక?’ మెన తుమ్ ఉచరెల్, జా
జరుగ్ జతిసి కిచొచ్ ఆచారిమ్ చి నెంజె. కిచొచ్క తుమ్ క
జరుగ్ జతయ్ మెలె, తుమ్ చి నిదానుమ్ పరిచచ్ జా రుజుజ్
జంక. 13 ‘కీసుత్ సేడల్ బాదల్ తె ఆమ్ కి బెదితసుమ్’ మెన
తుమ్ సరద్సంతోసుమ్ జా, చి జోచి గవురుమ్ పూరి డీసిత్
దీసిక ఒతత్య్ కి జో తెన్ సరద్సంతోసుమ్ జసెత్. 14 “అమ్
నంపజలస” మెన తుమ్ ఒపప్నిల్ రిసొ మానుస్ల్ తుమ్ క
దూసుప కెరెల్, తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి
ఉజిడ్ చి ఆతమ్ తుమ్ చి తెన్తా గెచచ్ తుమ్ క తోడు తా సెకి
దెతె తతత్య్.

15 గని, మారోస్ జలెకి, ‘చోరొస్’ జలెకి, ‘నేరిమ్ కెరొల్సొ’
జలెకి, ‘వేర మానుస్ల్ చి కామ్ చి నెడిమి జా పోటి కెరొసొ’
జలెకి, మెన తుమ్ చితె కకక్ కో నింద కెరి రితి వాట్
దాస నాయ్. దస కమొ కెర బాద సేడత్ తుమ్ క చెంగిల్
నాయ్. 16 గని, ‘నంపజలస’ మెన తుమ్ ఒపప్నిల్ రిసొయి
తుమ్ చితె కో కచి అతిత్ బాదల్ సేడెల్, లాజ్ జంక నాయ్.
‘నంపజలస’ మెన జా నావ్ దెరనిల్సి చెంగిల్ మెన, జో
నంపజలస దేముడుక గవురుమ్ దెవుసు! 17 కిచొచ్క మెలె,
దేముడు మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెరి సిచచ్ కెరి సమయుమ్
పాసి జా అసెస్. జలె, జో పరిచచ్ కెరిసి తీరుప్ కెరిసి
అమ్ నంపజలసతెయ్ మొదొల్ జతయ్ జలె, దేముడుచి
సుబుమ్ కబుర్ రితి ఇండుక నెసిత మానుస్ల్ ఆకర్ క కెదిద్
సిచచ్ జవుల! 18జో దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి;
*“సతిత్మ్ జలొమానుస్ †కసట్నె రచిచ్ంచుప జతయ్జలె,
దేముడుక నే బితస,పాపుమ్ కెరల్స,
కీసి రచిచ్ంచుప జవుల! రచిచ్ంచుప జంక నెతిరి!”

19 జాకయ్, దేముడుక నిదానుమ్ తా జోవయించి
సెలవ్ క కో ఈంజ లోకుమ్ తె సిచచ్ల్ అరల్ సేడత్తి గే,
ఎతిక్క జెరుమ్న్ కెరొల్ నిదానుమ్ తిలొ జో దేముడుచి అతిత్
జోవయించ ఆతమ్ల్ సొరప్ కెర దా, చెంగిల్ కమొ కెరె తతుత్ !

‡ 3:22 3:22 ఎపెసు 1:21, 6:12, కొలొసిస్యుల్ 1:16, 2:10, 15, చి తీతు 3:1 దెక. * 4:1-2 4:1-2 రోమియుల్ 8:17, పిిలిపిప్యుల్ 1:29-30,
తిమోతికపవులు రెగిడిల్ 2నంబర్ఉతుమ్ 2:12. † 4:6 4:6 3:19దెక. ‡ 4:8 4:8ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు అమ్ చఒగగ్ర్ తపుప్ల్జోవయించి
పేమయ్ చి రిసొ ఓరుస్ప జా చెమించుప కెరయ్. దసిస్ పేమ అమ్ చి పెటిట్ తా, ఆమ్ కి దసిస్ అనెన్మానుస్ల్ చ తపుప్ల్ ఓరుస్ప జా చెమించుప కెరుక. పడొత్ , అమ్
దసిస్ పేమ కెరెల్, జయి కి జో దెక అమ్ క కనాక్రుమ్ దెకెదె. మతత్యి 6:12, 14, 15 దెక. § 4:10 4:10 రోమియుల్ 12:6-8 దెక. * 4:18 4:18
సామెతల్ 11:31. † 4:18 4:18 కసట్నె మెలె, రచిచ్ంచుప నే జలి రితిజా కీసి గే రచిచ్ంచుప జతయ్.
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5
సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ కీసి ఇండుక

1తుమ్ చితెచసంగుమ్ చవెలెల్లమానుస్ల్ క,జలె,ఆఁవ్
ఏక్ కోడు సంగిఁదె. తుమ్ చి తెన్ కి నంపజలసక ఆఁవ్
వెలొల్ జలొసొ తా, కీసుత్ సేడల్ బాదల్ సొంత దెకిలొసొ జా,
పడొత్ తెదొడ్ క రుజుజ్ జా డీసుక తిలి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె
గవురుమ్ తె బెదితొసొ జా, ఆఁవ్ తుమ్ తెచ వెలొల్ మానుస్క
కిచొచ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, 2 తూమ్ దెకితి వాట
దేముడుచ మెండల్ జల నంపజలసక తుమ్ నిదానుమ్
దెకితె తా, తుమ్ క కో బలవంతుమ్ కెరి రితి నాయ్, గని
దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి పూరి మెనుస్ దా జోవయింక సరద్
తెన్ దెకితె తా. డబుబ్ల్ ఆసక నాయ్, గని సరద్బుదిద్ తెన్
కెరె తా. 3పడొత్ , జామందతెచమానుస్ల్ క బియడిత్ రగుమ్
ఏలుప కెర నాయ్, గని జేఁవ్ కీసి సతిత్మ్ ఇండుక గే దెకిత్
రితి తూమ్ దసిస్ సతిత్మ్ ఇండ దెకవ. 4తూమ్ దసిస్ ఇండ
వాట్ దెకయ్ లదు మెలె, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ గొవుడు జతొ
కీసుత్ ఆకర్ దీసిక ఎతిక్జిన్ క డీసిత్ పొదిక పబుచి గవురుమ్
నే గెతి బవుమానుమ్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ క దొరుక్ జయెదె.

5 పడొత్ , సంగుమ్ క దెకిత వెలెల్ల మానుస్ల్ చి తెడి తుమ్
అనెన్ నంపజలసదాక్ కెరన,జేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్ చికోడుక
మరియాద కెర. తుమ్ ఎతిక్జిన్ సొంత గవురుమ్ నే
ఉచరంతె, ఎకిక్లొచి మొకెమ్ ఎకిక్లొ దాక్ కెరన, ఎకిక్లొచి
సేవ ఎకిక్లొ కెర. పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి
రితి,
*“సొంత గవురుమ్ ఉచరంతసక దేముడు దూరి కెరయ్,
గని కో దాక్ కెరనుల గే,
జోవయింకయ్జోచి దయచితోడు జో దెయెదె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

6 జాకయ్, ఎతిక్చి కంట సెకి తిలొ దేముడుచి అతిత్
తుమ్ చి బతుక్ సొరప్ కెర దా జోచి తెడి దాక్ కెరన, చి
జో ఒపప్నిల్ సమయుమ్ క గవురుమ్ తెన్ తుమ్ క టీఁవడెదె.
7బాదల్సేడిత్ తుమ్ చిబయిమ్ఎతిక్జోవయితిరితితుమ్
సొరప్ కెరదాస. కిచొచ్కమెలె, తుమ్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’మెన,
తుమ్ చ బాదల్ వయిక జో ఇసుట్ మ్ జతయ్. 8 మచిచ్ల్
రితి బుదిద్ నే జతె తుమ్ ముదొద్ కెరన, తెలివి తా జాగర
తా. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క నేరిమ్ వయడుక ఇసుట్ మ్ జలొ
సయ్ తాన్ కకక్ జలెకు గీడుక కోర్ పజా, ఒరిస్తొ సింవుమ్ చి
రితి బులితె తతత్య్. 9 ఒండి లోకుమ్ చ బావుడుల్ జల
నంపజలస్ క కి ఇసబాదల్సేడుకఅసెస్మెనజాన,తుమ్ చి
నముకుమ్ డిటుట్ మ్ తా జో సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి జీనుక
తుమ్ టీఁవ. 10అనెన్, గడియబాదల్ సేడ ఓరుస్ప జలదు
మెలె, కీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుమ్ జోచి కెఁయఁక తెఁయఁక తతి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదుక మెన తుమ్ క

నిసాన బుకారొల్ ఎతిక్ దయ కెరొ దేముడు సొంత తుమ్ క
పూరి కెర, డిటుట్ మ్ కెర, జీన్ తి సెకి దెయెదె. 11జో కెఁయఁక
తెఁయఁక ఏలుప కెరుస్! ఏలుప కెరెదె. జోకజొఒర! ఆమేన్.
ఆకర్ కోడు

12 ‘ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ నిజుమి దేముడు దిలిసి’
మెన సాచి సంగ తుమ్ క డిటుట్ మ్ కెరుక మెన, జోక
‘నిదానుమ్ తిలొ బావొ’ మెన సిలావ్నస్ క నంపజా జోచి
అతిత్ తుమ్ క ఈంజ ఉతుమ్ రెగడ్వ అసిస్. పబు దిలి ఈంజ
నిజుమ్ జలి దయతె తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ.

13 దేముడు అమ్ క తుమ్ క కీసి నిసాన అసెస్ గే, దసిస్
‘అంచయ్ మానుస్ల్ జతు’ మెనయ్ ఈంజ †బబులోను
పటున్మ్ తె కిమానుస్ల్ క నిసాన అసెస్. జో నిసానిల్సి ఈంజ
సంగుమ్ చ కి తుమ్ క జోవయించి జొఒర సంగితతి. అంక
పుతుత్ జలొరితొమారుక్జోచిజొఒరసంగితయ్. 14పబుచి
పేమక తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొజొకర.
కీసుత్ చి తెడిచ తుమ్ ఎతిక్జిన్ క జోచి సేంతుమ్ తవుస్!

* 5:5 5:5సామెతల్ 3:34,యాకోబు 4:6. † 5:13 5:13 ‘బబులోను’ మెలె, ఏక్ వేల రోమ్ పటున్మ్ క టాలి జతయ్. డీసయ్ లిసి 17 అదయ్యిమ్ చి
జా అదయ్యుమ్ తెచ కొడొచ ఎటొట్ చ కొడొ దెక.
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పేతురు రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పేతురు రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 అమ్ చొ దేముడు అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ

యేసుకీసుత్ చి పునిన్మ్ చి రిసొ, జోచి దయక అమ్
నంపజలస తెన్ ఎకిక్ విలువచి నముకుమ్ తిల
నంపజలసక, యేసుకీసుత్ క *సేవ కెరొసొ జా జోచి బారికి
జలొ †సీమోను పేతు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2దేముడుచి పబు జలొ అమ్ చొయేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి
గాయ్నుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జానుస్ప జా, జోక తుమ్ రోజుక
అనెన్య్జాన్ తిస్ చిరిసొతుమ్ కజోచిదయజోచిసేంతుమ్
అనెన్ ఒగగ్ర్ జవుస్!

3 దేముడు జోచి పరలోకుమ్ చి సెకి అదికారుమ్ కయ్
తెన్,జోచిసొంతపరలోకుమ్ చిగవురుమ్ చిఉజిజ్డ్ తె,జోచి
చెంగిల్ చి రిసొ అమ్ క నిసాన బుకరొల్సొక అమ్ జాన్ తి
వాటు పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవ్, పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్
సుదిద్ ఇండితి సెకి అమ్ క దొరుక్ జతి రితి, ఎతిక్ అమ్ క
దా అసెస్. 4 దసిస్, ఎతిక్చి కంట విలువ తిల జోచ
పమానల్ అమ్ క దా అసెస్. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ పమానల్ చి
సెకిక ఈంజ ఆఁగ్ చ గార్ ఆసల్ చి రిసొచి ఈంజ లోకుమ్ చి
పాపుమ్ తెంతొ తుమ్ పిటవన్ క, చి అనెన్, జోచి ఆతమ్
తుమ్ చి పెటిట్ జా, దేముడుచి రితి తుమ్మారుస్ప జాజోచి
తెన్పాఁవుక మెన తుమ్ క దా అసెస్.

5 జాకయ్, తుమ్ నిదానుమ్ చజ దెరన తుమ్ చి
నముకుమ్ తె చెంగిల్ గునుమ్ బెదవుక అసెస్. జా చెంగిల్
గునుమ్ తెగాయ్నుమ్, 6జాగాయ్నుమ్ తెఆసముదొద్ కెరంతిసి
బెదవ, ఆస ముదొద్ కెరంతిస్ తె నిదానుమ్ బెదవ, జా
నిదానుమ్ తె దేముడుక బితిసి బెదన, 7 జా దేముడుక
బితిసి తెన్ నంపజలసక ముదుద్ కెరి పేమయ్ బెదవ, చి
పేమయ్ తెన్ కనాక్రుమ్ బెదవ తంక. 8 ఇస బుదుద్ ల్
తుమ్ ఇండుక దెర అనెన్ అలవాట్జలె,అమ్ చొపబు జలొ
యేసుకీసుత్ క జాన్ తిస్ తె తుమ్ కామ్ క నే అయ్ లస్ నే జసెత్,
జోచి రిసొ పలితుమ్ దెరె. 9ఇస బుదుద్ ల్ కకక్ తయెనాయ్
గే,జోమానుస్ గుడిడ్ జలి రితి జా,జోచ ఆతమ్ అంకివొ సరిగా
డీసిత్ నాయ్,జోక దూరి తిలిసి నే డీసిల్ రితి జతయ్, చిజో

అగెగ్ పాపుమ్ఇండిలిస్ తెజోఅనెన్ నే ఇండిత్ రితి దేముడు
జోక విడద్ల్ కెరిల్సి, చెమించుప కెరిల్సి,జో పఁవస్ అసెస్.

10జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ క దేముడు నిసాన బుకారిల్
వాట్ ఇండుక ఆస జా అనెన్ నిదానుమ్ జతి రితి తుమ్
దెకన. తుమ్ ఇసి నిదానుమ్ జలె, వెరి బుదిద్తె అనెన్ సేడుస్
నాయ్. 11దసిస్ కి అమ్ చొపబు అమ్ చ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జలొ యేసుకీసుత్ చి పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె తుమ్ బెదుక
మెన జోపూరి సరద్ తెన్ తుమ్ క వాట్ దెయెదె.

12 తుమ్ క దిలి సతిత్మ్ తె తుమ్ డిటుట్ మ్ జలెకి, ఈంజ
ఎతిక్ తుమ్ జానెల్ కి, కెఁయెఁక కి తుమ్ క ఆఁవ్ ఉచార
కెరయ్ తె తయిందె. 13 ఆఁవ్ ఈంజ ‡కుడియ జలి రితి
మొరి ఆఁగ్ తె తతి ఎద తుమ్ క ఉచార కెరవుక అంచి
పూచి మెన జాని. 14అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ అంక
§దెకయ్ లి రితి, ఆఁవ్ ఈంజ కుడియ జలి రితిమొరి ఆఁగ్
ములిత్ సమయుమ్ పాసి జెతయ్ మెన జాని. 15జాకయ్,
అనెన్, ఆఁవ్ ఉటట్ గెలి పడొత్ కి ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ఉచార కెరి
రితి *దెకిన్ దె.

16అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి సెకి తిలిస్ చి రిసొచి
జో అనెన్ ఉత జెతిస్ చి రిసొ తుమ్ క అమ్ జానవ కెర, కో
తెలివిమానుస్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి నెంజె. జోచి †పరలోకుమ్ చి
గవురుమ్తిలిఉజిడిజోజతిసిఅమ్సొంతదెక అసుస్మ్.
17 కెఁయమెలె, కీసిమెలె, దేముడు అబొబ్సిజోక గవురుమ్
ఉజిడి కెరిల్స్ తె, చి
‡“ఈందె,ఈంజొయిఅంచొ పేమ తిలొపూతుత్ .
ఇనెన్చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్”
మెన పరలోకుమ్ చొ దేముడు అబొబ్సి జోచి అవాడ్
సూనయ్ లిపొది, 18పరలోకుమ్తెంతొచిజాఅవాడ్అమ్
సొంత సూనల్మ్. కీసిమెలె,అమ్ కిసొంతజోతెన్జాసుదిద్
తిలి డొంగె తిలమ్.

19 పూరుగ్ మ్ దేముడు జోచ కబురుల్ సంగిలసచి అతిత్
సంగిలిసి ఎతిక్ కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె, మెన అమ్ తెదొడి
దెకిలిస్ చి రిసొ అమ్ క రుజుజ్ అయ్ లి. జాకయ్, దేముడు
సంగిలి ఈంజ కబుర్ తుమ్ డిటుట్ మ్ దెరన, రాత్ పాయితి
పెందాలె దీసిత్ సుకొక్ తుమ్ చి పెటిట్ ఉజిడ్ జతి రితి పబు
అనెన్ జెతికయ్ జా వెలిల్ దీసి జెతె ఎదక అందర్ తె ఉజిడ్
దీసిత్ దీవు రగుమ్ జా అసెస్. జాకయ్ తుమ్ జాగర తెన్
దెకన్ లె తుమ్ క చెంగిల్ తయెదె. 20 ముకిక్మ్ క తుమ్
కిచొచ్ అరుద్ మ్ కెరన మెలె, దేముడుచి కోడుతె రెగడ్య్ లిస్ తె
జోచి కేన్ కోడు కి కీసి అరుద్ మ్ కెరనుక జలె, మానుస్ సొంత
జొయియ్ అరుద్ మ్ ఉచరన్ తి రితి జయెనాయ్. జో దేముడు

* 1:1 1:1 నెంజిలె, ‘గొతిమానుస్’, నెంజిలె ‘గొతిత్ సుదొ’. † 1:1 1:1 నెంజిలె ‘సీమోను’. జోవయించి అనెన్క్ నావ్ ‘పేతురు’. బారికుల్ 15:7, 14 దెక.
‡ 1:13 1:13 కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 5:1, 4 దెక. § 1:14 1:14యోహాను 21:18-19 దెక. * 1:15 1:15 పేతురు బోదన
కెర కెర సంగిలిన్ ఎతిక్ మారుక్ రెగడ్ చి రిసొచి జోవయించి సాచి రెగిడల్న్, మెనమానుస్ల్ సంగితతి. జేఁక, ఇనెన్ జా మారుక్చి రిసొ ఏక్ వేల సంగితయ్ మెన
సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. † 1:16 1:16మతత్యి 17:1-5,మారుక్ 9:2-7, లూకా 9:28-35 దెక. ‡ 1:17 1:17మతత్యి 17:5.
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సొంత దిలి అరుద్ మ్ అమ్ కెరనుక అసెస్. 21 కిచొచ్క మెలె,
దస కబురుల్ తె కేన్ కి కెఁయఁక కి మానుస్చి సొంత పెటిట్చి
ఉచరన్ తతి తెంతొ చి నెంజె. గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ కేన్ కేన్ మానుస్ల్ క దెరిల్ గే, దేముడుచి సొంత కొడొ
జేఁవ్మానుస్ల్ లటట్బల్, రెగిడల్. జేఁవ్ జోచయ్కొడొ.

2
అబదుద్ మ్ క సంగితస సికడిత్ రిసొ

1 “దేముడుచ కబురుల్ సంగితసుమ్” మెన అగెగ్చ
పొదులె,పూరుగ్ మ్,అబదుద్ మ్ క కి అమ్ చ పెజల్ తె,అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ తె, సగుమ్ జిన్ బార్ జల. దసిస్, తుమ్ తె
కి అబదుద్ మ్ చి బోదన కెరస తవుల. జేఁవ్ మానుస్ల్
కిచొచ్ కెరుల మెలె, నాసెనుమ్ కెర ఇసుట్ మ్ అయ్ ల
జోవయించ అబదుద్ మ్ తిరీమ్ తిరీమ్ సికడ, ‘పాపుమ్
తెంతొ రచిచ్ంచుప జతు’ మెన జోచి జీవ్ దా జోవయింక
గెననొల్ *పబుక ‘దేముడు నెంజె’మెనసంగిల్ రితిజా,జోచి
మరియాద కడిల్ రితి ఇండుల. జేఁవ్ దసిస్ కెర, జోవయింక
జెఁవివ్ చటుక్నపూరినాసెనుమ్ ఆననుల.

2 జేఁవ్ లాజ్ నెంతె కెర పాపల్ దెక దెక, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
జోవయించి పటిట్ గెచుచ్ల, చి “ఒహొ, సతిత్మ్ తిలొ
దేముడుక జొకరతి, గని దసయ్ కమొ కెరతి” మెన, అనెన్
మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ సంగుల, చి జోవయించి ఇండుకతె
పబుచి సతిత్మ్ వాటు నిసాక్రుమ్ డీసెదె. 3 జోవయించి
పెటిట్చఆసల్ కతెలివికొడొబెదవబెదవ,తుమ్కిఅబదుద్ మ్
నంపజతి రితి తుమ్ క మోసిమ్ కెర లాబుమ్ కెరనుల.
జలె, అగెగ్ తెంతొ జోవయించి సిచచ్ దేముడు సంగ అసెస్,
జోవయించి సిచచ్ రకితె అసెస్, చి జోవయించి నాసెనుమ్
కచితుమ్జోవయింక లయెదె.

4 అగెగ్యి పరలోకుమ్ చ దూతల్ సగుమ్ జిన్ †పాపుమ్
కెర పాపుమ్ తె సేడిల్ రిసొ, దేముడు జోవయింక సిచచ్ కెరుక
నే పిటట్య్ తె, వెలిల్ ఆగిచి గొయిచితె ఎతిక్చి కంట ఎటొట్
తిలిస్ తెజోవయింక గల దా, ఎతిక్క తీరుప్ కెరి ఆకర్ దీసిచి
వెలిల్ సిచచ్ జతె ఎదక జేఁవ్ రకితి రిసొ, జోవయింక ఎతిక్చి
కంట ‡అందర్ తిల బోనుల్ తె గలయ్అసెస్.

5పడొత్ ,పూరుగ్ మ్ చమానుస్ల్ చి రిసొఉచరెల్,జోవయించి
పాపుమ్ చి సిచచ్ జోవయింక నే పిటట్య్ తె, జేఁవ్ పొదులె
సతిత్మ్సాడుప కెరె తిలొ ఎకిక్ §నోవహ క చిజో తెన్ అనెన్

సతుత్ జిన్ జోచి కుటుంబుమ్ చమానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెర,
ఒండిలోకుమ్ చపాపుమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్మొరి రితి,
దేముడు వెలొల్ పాని పెటవ బూరుమ్ తె డుఙడ గెలన్.

6 పడొత్ , పూరుగ్ మ్ పొదిచ *సొదొమ చి, గొమొరా మెల
పటన్ల్ సార్ జతి రితి దేముడు సిచచ్ దా, కిచొచ్ జీవ్ నే
తతి రితి పూరి నాసెనుమ్ కెర పుంచ దా, పడొత్ క పాపుమ్
ఇండితమానుస్ల్ క ‘పాపుమ్ తెగెలె,సిచచ్ జంకఅసెస్’మెన
రుజుజ్ తతి రితి దేముడు జరుగ్ కెరొల్ . 7 గని, ఒతత్చ పాపుమ్
సుదల్ ముదొద్ నే కెరంతిసి, జోవయించ ఆసల్ చ కమొ దెక
దెక బాద సేడొల్ సతిత్మ్ ఇండిలొ †లోతుక రచిచ్ంచుప కెరొల్ .
8జోసతిత్మ్ చొమానుస్జేఁవ్పాపుమ్ చమానుస్ల్ తెజితెతా
దెకిలిస్ సూనిల్స్ చి రిసొ, జేఁవ్ కెరె తిల జోవయించ ఆసల్
ముదొద్ నే కెరంత పాపల్ చి రిసొ, రోజుక జోచి పెటిట్ దుకుమ్
సేడెత్ తిలొ.

9 జలె, ఈంజ ఎతిక్ బెదయ్ లె కిచొచ్ దెకితసుమ్ మెలె,
జోవయింక నిదానుమ్ తిలసక బాదల్ తెంతొ రచిచ్ంచుప
కెరుక కి, పడొత్ వెలిల్ తీరుప్ కెరి ఆకర్ దీసిచి సిచచ్ జతె
ఎదక సతిత్మ్ నెంజిలసక సిచచ్తె రకుక కి దేముడు జానె.
10 ‡ముకిక్మ్ క కకక్ సిచచ్దెంకమెలె,మరియాదగెతఆసల్
రితి ఇండితసక చి అదికారుమ్ క నే బితసక. జోవయించ
వెటాక్రుమ్ చ ఆసల్ క ఇండిత, అదికారుమ్ క నే బిత
మానుస్ల్, జలె, సొంత సెకిక నంపజా తా దయిరిమ్
తెన్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండితస జా, దేముడు కబుర్
తెదయ్ త పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి గవురుమ్ తిల దూతల్
గటక §దూసుప కెరుక కి బితి నాయ్. 11 *పరలోకుమ్ చ
దూతల్, మాతుమ్, జేఁవ్ మానుస్ల్ చి కంట జోవయింక
ఒగగ్ర్ సెకి అదికారుమ్ తిలె కి, పబుచి మొకెమ్ జేఁవ్ తిలె
కి, జేఁవ్ మానుస్ల్ క దూసుప కెరి తీరుప్ నే సంగితె తుకెల్
తతత్తి. 12 †జేఁవ్ మానుస్ల్, మాతుమ్, కీస జతతి
మెలె, జంతువుల్ చ రిత, జంతువుల్ రిత గునుమ్ తా,
జోవయించి పెటిట్ అయ్ లిసి అరుద్ మ్ నెంతె దసేస్ జరుగ్
కెరతి, చి బోనుతె దెరున్ సేడ మొరి రిసొయి జెరమ్ తవుల.
జలె, జేఁవ్ మానుస్ల్, దసిస్, జేఁవ్ నేనిల్స్ చి రిసొ దూసుప
కెర తీరుప్ల్ సంగ సంగ, జంతువుల్ చి రితి జోవయించి
నాసెనుమ్ జెఁవివ్ జవుల. 13జోవయించి పాపుమ్ జెఁవివ్
కవుల. కీస కమొతె జేఁవ్మానుస్ల్ సరద్ జతతి మెలె, లాజ్
నెంతె మెదెద్న్ చి ఉజిడ్ తె కి ఇసుట్ మ్ అయ్ ల కమొ కెరతి.
‡మురిక్చమరక్ల్ రితజా, పబుచి పేమ దెకయ్ త తుమ్ చ
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నంబర్ కోడు కి దెక. § 2:5 2:5 ఆదికాండుమ్ 6, 7అదయ్యల్. * 2:6 2:6 ఆదికాండుమ్ 18:20-29.యూదాతె 7 నంబర్ చి కోడు కి దెక. † 2:7
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కెరుక మెనమానుస్ రూపుమ్ జల దొగుల దూతల్ ఏక్ సుటుట్ సొదొమ పటున్మ్ తె గెతికయ్, జా పటున్మ్ చ మునుస్బోదల్ జేఁవ్ దూతల్ క లంజె కెర జోవయించి
మరియాద కడుక ఉచరల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక అడుడ్ కెర గుడిడ్ కెరల్న్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11. పేతురు ఈంజ ఉతుమ్
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అనిన్మ్ తె బెద కతె తా, జా సుదిద్చిక వెటాక్రుమ్ కెరి రితి,
జోవయింక ఇసుట్ మ్అయ్ లజోవయించిపెటిట్చ ఆసల్లాజ్
నెంతె జరుగ్ కెరంతతి. 14జోవయించ అంకివొ బెరు లంజె
దెకుక. జేఁవ్ జా పాపుమ్ కెరుక కెఁయఁక ములిత్ నాయ్.
డిటుట్ మ్ నెంజిల నంపజలసక సికడ పాపుమ్ కెరయ్ తతి.
ఆసచి అలవాట్ కెరనయి అసిత్, రితి పాపుమ్ చ బోదల్,
జేఁవ్. 15 సతిత్మ్ చి వాటు ముల దా, ఇసుట్ మ్ అయ్ లి వేర
వాట్ బుల, బెయోరుచొ పుతుత్ స్ §బిలామ్ చి పటిట్ గెచచ్,
జో గెలి వాట్ గెచచ్ అసిత్. పాపుమ్ తె లాబుమ్ కెరనుక
జోవయించి అలవాట్,జోచి సరద్! 16జో *బిలామ్ చిసొంత
పాపుమ్ చిరిసొ,దేముడుజోకతీరుప్ కెరల్న్. మెలె,నేలటట్బిత్
గాడెద్ మానుస్చి అవాడ్ క లటట్బ, బిలామ్ క కోడు సంగ, జో
ఉచరిల్ వెరి కామ్ అడుడ్ కెరిల్.

17 జలె, పాపుమ్ చ జేఁవ్ మానుస్ల్ కీస జతతి మెలె,
పాని నెంజిల ఊటల్ చి రిత, †వాదు పెటట్నిలి పాని నెంజిల్
మబుబ్ల్ చ రిత జా అసుస్. ఆకర్ దీసిచి రిసొ కిచొచ్
వాటజోవయింక రకితయ్మెలె,అందర్ చిఉపిప్రి అందర్.
18 కిచొచ్క మెలె, వెరి కమొచి రిసొ గవురుమ్ లటట్బన,
పాపుమ్ తెంతొ నొవర్ విడద్ల్ జల నొవ నంపజలసక సికడ
సికడ, ఆఁగిచ ఆసల్ జరుగ్ కెరంతిస్ తెజోవయింక అలవాట్
కెరతి. 19 ‡“ఆగన్ల్ చగొతిమానుస్ల్ నెంజుస్,ఆగన్ల్ తెంతొ
విడద్ల్ జా అసుస్స్. తుమ్ కిచొచ్ కెరెల్ కి బాద నాయ్” మెన
సికడ, వేర అరుద్ మ్ బెదవ పాపుమ్ సికయ్ తతి. గని జేఁవ్
దసిస్ సికడత్స కిచొచ్చ గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్ మెలె, మొరున్
దెత ఆసల్ చ గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్. కిచొచ్క మెలె, కేన్
అలవాట్ మానుస్క ఏలుప కెరయ్ గే, జా అలవాట్ తె జో
మానుస్ గొతిమానుస్ జా అసెస్. 20 దసిస్ అమ్ చొ పబు
అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ యేసుకీసుత్ క జానిల్ సెకిక
ఈంజయ్లోకుమ్ చిపాపుమ్ఇండుక తెంతొవిడద్ల్జాతా,
జేఁవ్ జా పాపుమ్ వాట్ అనెన్ గెచచ్ సికుక్ జా దెరున్ సేడెల్,
జేఁవ్ అగెగ్యి తిలిపాపుమ్ చి కంట అనెన్య్నాసెనుమ్జా
గెచచ్ అసిత్. 21 దేముడు దిలి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ సెలవ్
జేఁవ్ జాన జానయ్ ములిలి కంట, జా సతిత్మ్ వాట్ జేఁవ్
కెఁయయ్నేజానెల్ చెంగిల్తతిత్. 22సతిత్మ్తిలిటాలితెసంగిల్
రితి,జోవయింక జరుగ్ జా అసెస్. మెలె,సొంతఒకనిల్సి అనెన్
కతయ్ సూనొ, చి అండి దోయి జా తిలె, బురద్తె ఎంగడ్ జా
అనెన్ మురిక్ కలొయ్జతయ్.

3
కీసుత్ పబు అనెన్ ఉత జెతి దీసి

1 ఈది తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడ్లి దొనిన్చి ఉతుమ్. పేమ
తిల బావుడుల్ , చి దొనిన్తె కి అంచి ఉదెద్సుమ్ కిచొచ్ మెలె,
సతిత్మ్ చి నిదానుమ్ చి తుమ్ చిమెనుస్తె తుమ్ క ఏక్ కోడు
ఉచరసి రిసొ, తుమ్ క ఆతమ్ డిటుట్ మ్ కెరి రిసొ. 2 కిచొచ్
కోడు మెలె, *‘జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుచ కబురుల్
సంగిలస సంగిలిసి ఎతిక్, పడొత్ పబు జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జోవయించ బారికుల్ చి అతిత్ తుమ్ క సంగిల సెలవ్
కొడొ ఎతిక్ తుమ్ కెర మెనయ్ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడత్సి.

3తొలితొముకిక్మ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ తుమ్ కెరనుక మెలె,
ఆకర్ దీసల్ క †అనామ్నల్ చ మానుస్ల్ సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి
ఆఁసత్స జా కెర, జోవయించి పెటిట్చి పాపుమ్ చ ఆసల్ రితి
ఇండ. 4 కీస కొడొ లటట్బుల మెలె. ‡“అనెన్ జెయిందె, మెన
జోకీసుత్ సంగిలిసి కేతెజరుగ్ జలి? అమ్ చపూరుగ్ మ్ చజిఁయ
మొరిల్ తెంతొ కి, అనెన్ అగెగ్ తెంతొ, లోకుమ్ జెరుమ్న్ జలి
తెంతొ కి, ఎతిక్ మాములుమ్ అగెగ్చి రితి జరుగ్ జతయ్.”
మెన సంగుల. 5 దసిస్ సంగితస జాన జానయ్ కిచొచ్ కోడు
ఉచరుక నెసితి మెలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అగెగ్య్ తెంతొ ‘జరుగ్
కెరిందె’ మెన దేముడు ఒపప్న్ తికయ్, ఆగాసుమ్ అసెస్,
చి §పాని తెంతొ, పానితె జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ, బూలోకుమ్
జెరుమ్న్ జలి. 6 అనెన్, బూలోకుమ్ తెదొడి తిలిసి వెలొల్
పానిచి *బూరుమ్ క సిచచ్ జా నాసెనుమ్ జలి. 7 జలె,
దేముడుచి దసిస్ సెలవ్ క కి, జోచి కోడుకయ్, అపెప్చి
ఈంజయ్ బూలోకుమ్ ఈంజయ్ ఆగాసుమ్ కి డడడ్ గెతి
సమయుమ్ క రకితె అసిత్. జో వెలిల్ తీరుప్ కెరి, జోక నెస
పాపుమ్ ఇండిల మానుస్ల్ క నాసెనుమ్ కెరి దీసి ఎదక
దేముడు రకితె అసెస్.

8 గని, పేమ తిల బావుడుల్ , ఏక్ కోడు తుమ్ పఁవస్
నాయ్. కిచొచ్మెలె,పబుచిమొకెమ్ఎకిక్దీసివెయివెరుస్ల్ చి
రితి జతయ్, చి వెయి వెరుస్లు ఎకిక్ దీసిచి రితి జతయ్.
9 పబు సంగిలి పమానుమ్ జో నెరవెరుస్ప కెరుక ఆలిస్మ్
కెరయ్ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరెల్ కి, జో ఆరి ఆలిస్మ్ కెరె
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, “జోవయింతెన్ కోయి నాసెనుమ్ తె
గెతు నాయ్, గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జోవయించి పాపుమ్
చిననములుత్ ”మెన, తుమ్ చి రిసొయిజోఆలిస్మ్ కెరయ్.
10 గని, జా వెలిల్ దీసి జెతిసి కీసి తయెదె మెలె, కో నేనెల్
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మానుస్ల్ “డబుబ్ల్ దెమ్ దె”మెంతికయ్,జాడబుబ్ల్ ఆసకయ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు పిటట్వుక ఉచరొల్ , సంకాయ్కాండుము 22:2-35, 31:16.
పడొత్ , బొమమ్ల్ క బలి దిలిసి పెజల్ కంక సికడొల్ , చి పెజల్ లంజె జతి రితి సికడొల్ , డీసయ్ లిసి 2:14. † 2:17 2:17యూదా 12, 13 నంబర్ చ కోడు దెక.
‡ 2:19 2:19యూదా 4 నంబర్ చి కోడు దెక. * 3:2 3:2యూదా 17 నంబర్ చి కోడు దెక. † 3:3 3:3యూదా 18 నంబర్ చి కోడు దెక. ‡ 3:4
3:4యోహాను 14:3, 28 దెక. § 3:5 3:5 ఆదికాండుమ్ 1:2, 6, 7. * 3:6 3:6 ఆదికాండుమ్ 6-8 అదయ్యల్.
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పొది చోరు అయ్ లి రితి జెయెదె. తెదొడ్ క వెలిల్ అవాడ్ వీరిల్
రితి కెర, ఆగాసుమ్ తె తిలిసి డడడ్ గెచచ్ ఆగాసుమ్ కేడయ్
గెచెచ్దె, చి ఈంజ బూలోకుమ్ జేఁవ్ చ కమొతెనిన్ †డడడ్య్
గెచెచ్దె.

11అపెప్ తిలిసి ఎతిక్ దసిస్ జా గెచుచ్క అసెస్. జలె, కీస
మానుస్ల్ జా తుమ్ ఇండుక మెలె,మానుస్ల్ చిమొకెమ్ సుదిద్
తెన్ ఇండ, దేముడు తెన్ బెద నిదానుమ్ ఇండ, 12జోచి
వెలిల్ దీసి జెతెఎదక ఎకిక్ ఆసనిదానుమ్ ‡రకితెతా,జో §బే
బేగి జెతిస్ కయ్ రితి పారద్న కెర, సతిత్మ్ ఇండ. జా దీసిచి
కామ్ క ఆగాసుమ్ డడడ్ గెచచ్ కేడెదె, చిజా ఆగిక ఒతత్ తిలిసి
ఎతిక్ జూర గెచెచ్దె. 13 జలెకి, జో పమానుమ్ సంగిలిస్ క
రకితసుమ్. కిచొచ్క మెలె, *నొవి ఆగాసుమ్ క, చి సతిత్మ్
బెరిల్ నొవి బూలోకుమ్ క రకితసుమ్.

14జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ , ఇనెన్క తుమ్ రకితసు
చి రిసొ, పబు జా కెర తుమ్ క చజిలె, కిచొచ్ మురిక్ నెంతె
కిచొచ్ పొరపాట్ నెంతె, జోచి సేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ కామ్
కెరె తా, సుదిద్ తంక తుమ్ దెకన. 15 అనెన్, అమ్ చొ పబు
ఆలిస్మ్ కెరిస్ క ఉచరెల్, తుమ్ కిచొచ్ చినమెలె,జోవాయిద
కెరిస్ తె అనెన్ మానుస్ల్ రచిచ్ంచుప జంక జో అవ్ కాసుమ్
దెతయ్. పబు జోక దిలిగాయ్నుమ్ చి రిసొపవులు కి ఇనెన్చి
రిసొ ఇసి సంగ రెగిడల్న్† 16జోచఉతల్ ఎతిక్తె రెగిడిల్ రితి.
జోచ ఉతల్ తె తిలిసి సగుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుక ఇదిల్ అలల్ర్
జంక జతయ్. జేఁవ్ కొడొ సగుమ్ జిన్ నేనల్ మానుస్ల్, దొనిన్
మెనుస్ల్ తిల మానుస్ల్, జోవయించి సొంతయ్ ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి మారుస్ప కెర, వేరయ్ అరుద్ మ్ సికడత్తి.
దేముడుచి కొడొతెచ అనెన్ కొడొ కి దసిస్ మారుస్ప కెరతి.
జలె,జోవయింక జెఁవివ్ నాసెనుమ్ కెరంతతి.

17 జలె, పేమ తిల బావుడుల్ , ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె
అగెగ్ సూన జానుస్చి రిసొ, దేముడుచి కోడు నే సూన్ త
మానుస్ల్ చి పటిట్ తుమ్ నే గెతి రితి, తుమ్ చి సొంత
నిదానుమ్ తుమ్ నే పిటట్వన్ తి రితి, తుమ్ జాగర తెన్
తా. 18 అమ్ చొ పబు, అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ
యేసుకీసుత్ చి దయతె ఇండ,జోచిగాయ్నుమ్పోసన, ఆతమ్క
తుమ్వడడ్ . అపెప్, కి,జాఆకర్దీసిఎద కి కెఁయఁకతెఁయఁక
కి జోక జొఒర! ఆమేన్.

† 3:10 3:10 డీసయ్ లిసి 8:7, 21:1,మతత్యి 5:18, 24:35,మారుక్ 13:31, లూకా 21:33,యోహాను రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 2:17. ‡ 3:12
3:12 దెసస్లొనీకుల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 1:10, రోమియుల్ 8:19-25, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 1:7, గలతీయుల్ 5:5, పిిలిపిప్యుల్ 3:20,
ఎబీయుల్ 9:28. § 3:12 3:12 “జెవుస్”మెనపారద్న కెరుక జయెదె,మతత్యి 6:10,చి ‘ఒండిలోకుమ్ తెసుబుమ్ కబుర్ సూనయ్జలెజాదీసిజెయెదె’
మెన కేనె డీసత్య్మెలె, మతత్యి 24:14తె. * 3:13 3:13 డీసయ్ లిసి 21:1. † 3:15 3:15 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. రోమియుల్ 2:4, చి
డీసయ్ లిసి 2:21 కి దెక.
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యోహాను రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొయోహాను రెగిడిల్ మొదొల్ చి

ఉతుమ్

1మొదొల్ తెంతొ తిలిసి, అమ్ సూనిల్సి, అమ్ చ సొంత
అంకివొ దెకిలిసి, దెక సొంత అతొత్ చడిల్సి చి రిసొ తుమ్ క
సూనయ్ తసుమ్, రెగిడ్తసుమ్.* మెలె, †ఎతిక్క దొరుక్
జలి జీవ్ జలిసి, దొరుక్ జలి జీవ్ జోతె దొరుక్ జతిస్ చి
రిసొచి దేముడుచి కోడు జలి జీవ్ దెతి దేముడుచి కోడుతె
తిలిస్ చి రిసొ రెగిడ్తసుమ్. 2 కీసుత్ జలొ దెకయ్ జలి
జీవుక ‡ఈంజ లోకుమ్ తె జో జెరుమ్న్ జా అయ్ లిస్ జిలిస్
తెన్ అమ్ క రుజుజ్ జా అసెస్. అమ్ దెకిలమ్, సాచి జా
సంగితసుమ్, చి జో ‘ఎతిక్చి కంట అగెగ్ తెంతొ దేముడు
తెన్ తిలి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి జీవు, చి జో ఈంజ
లోకుమ్ తె జెరుమ్న్ జా అమ్ క డీస అసెస్’ మెన ఒపప్న,
తుమ్ క సూనయ్ తసుమ్. 3 అమ్ దెకిలిసి, అమ్ సూనిల్సి
కిచొచ్క తుమ్ కయ్ సూనయ్ తసుమ్ రెగిడ్తసుమ్ మెలె,
తుమ్ క పబు దెతి రచచ్న, జో దెతి సరద్చి వాటతె అమ్ చి
తెన్ బెదుత్. అమ్ చి తెన్ తుమ్ చి తెన్ బెదితిస్ చి కటుట్
దేముడు అబొబ్స్ తెన్ చి జోచొ పుతుత్ స్ జలొ యేసుకీసుత్
తెన్ అమ్ క బెదవ అసెస్. 4 అమ్ చి సరద్సంతోసుమ్ పూరి
జవుస్మెనయ్ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడత్సుమ్.

దేముడుచి ఉజిడ్ తె ఇండ
5పబుతెసూనతుమ్ కయ్అమ్సూనయ్ తికబుర్ కిచొచ్

మెలె, దేముడు §ఉజిడి జా అసెస్, చి జోతె కిచొచ్ అందర్
నాయ్. 6జోతెన్బెదజోతెన్ఇండితసుమ్మెనంతసుమ్,
గని *అందర్ బుదిద్ తెన్ ఇండితసుమ్ జలె, అబదుద్ మ్ చజా
సతిత్మ్ ఇండుమ్ నాయ్. 7 గని, జో కీసి ఉజిడి అసెస్ గే,
ఆమ్ కి దసిస్ †ఉజిడ్ బుదిద్ తెన్ ఇండితసుమ్ జలె, ఎకిక్లొ
తెన్ ఎకిక్లొ బెద ఎకిక్ కటుట్ తెన్ ఇండితసుమ్, చి జోచొ
పుతుత్ సి యేసు ‡సిలువతె జో మొర అరిప్తుమ్ జలిస్ చి
జోచి సూఁయి జలి లొఁయి అమ్ చి పాపుమ్ ఎతిక్ పుంచ
అమ్ క సుదిద్ కెరె అసెస్.

పాపుమ్ఒపప్న్ తిస్ చి రిసొ

8 ‘అమ్ క పాపుమ్నాయ్’ మెన అమ్ ఏక్ వేల సంగనెల్,
అమ్ క ఆమి మోసిమ్ కెరంతసుమ్, సతిత్మ్ అమ్ చి పెటిట్
నాయ్. 9 గని అమ్ కెరల్ పాపల్ దేముడుచి మొకెమ్ అమ్
ఒపప్నెల్, జో నిదానుమ్ సతిత్మ్ కెరొసొ, చి అమ్ చి పాపుమ్
చెమించుప కెర అమ్పాపుమ్ తెన్ నే తతి రితి జో అమ్ క
సుబుమ్ కెరెదె. 10 అమ్ కెరిల్ పాపుమ్ క ‘పాపుమ్ కెరుమ్
నాయ్’ మెన అమ్ సంగిలె, జోకయ్ ‘అబదుద్ మ్ చొ’ మెన
సంగిల్ రితి జతసుమ్, చి జోచి కోడు అమ్ చి పెటిట్ నాయ్,
‘పాపుమ్సుదల్’మెనజోఅమ్ కసంగిలి§కోడుఒపప్నుమ్
నాయ్.

2
పాపుమ్ కెరుక పోన

1 అంచ పేమ తిల పుతత్రుల్ , తుమ్ క ‘పాపుమ్ కెరు
నాయ్’మెనయ్తుమ్ క ఆఁవ్ఈంజ రెగిడత్సి. గని ఏక్ వేల
అమ్కోపాపుమ్కెరెల్, ఎతిక్క అబొబ్ జలొదేముడులోకుమ్
ఎతిక్చ మానుస్ల్ క తీరుప్ కెరిస్ తె, అమ్ క ఎకిక్లొ తోడ్
సంగితొసొ అసెస్. పూరిపునిన్మ్ తిలొయేసుకీసుత్ . 2అమ్
కెరల్ పాపల్ గెచచ్య్ తి *బలి జో జా అసెస్. ఎకిక్ అమిమ్ కెరల్
పాపల్ మెన నాయ్, గని ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ కెరల్
పాపల్ గెచచ్య్ తొసొజోజా అసెస్. 3 ‘జోక అమ్జానుమ్’
మెన అమ్ కీసి జాన దయిరిమ్ తంక జయెదె మెలె, జోచ
ఆగన్ల్ రితి ఇండితసుమ్ జలెకయ్. 4 ‘జోక జాని’ మెన
కో జలెకు సంగితయ్ గని జోచ ఆగన్ల్ నే సూనిల్ రితి జా
కెరయ్ నాయ్ జలె, జోమానుస్ అబదుద్ మ్ చొ, చి జోచి పెటిట్
సతిత్మ్ నాయ్. 5 గని, పబుచి కోడు కో కెరయ్ గే, జోచి
పెటిట్ దేముడుచి ఉపిప్ర్ చి పేమ పూరి జా అసెస్. జలె,
‘దేముడుచి రచచ్నచి తెడి అసుస్మ్’ మెన అమ్ కీసిపూరి
దయిరిమ్ జంక జయెదెమెలె, 6 ‘†జోచి తెడి అసుస్మ్. జో
తెన్ బెద అసుస్మ్. జోచి జీవ్ క జితసుమ్’ మెన సంగనెల్,
యేసుకీసుత్ యి ఇండిలి రితి ఆమ్ కి ఇండుకయ్.
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెర

7పేమతిలగోతుసుదల్,తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడిత్సినొవిఆగన్
నెంజె, గని మొదొల్ తెంతొ తుమ్ క దొరుక్ జలి ఆగన్. అగెగ్
తెంతొ చి జా ఆగన్ తుమ్ సూనిల్ కోడు. 8 జలెకి, యేసుకీసుత్
దిలి ‡నొవి ఆగన్ తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడత్సి. తుమ్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ పేమ కెరుకయ్. ఈంజ ఆగన్ జోయేసుకీసుత్ చి తెడి
నెరవెరుస్ప జతయ్, తుమ్ చి తెడి కి నెరవెరుస్ప జతయ్.

* 1:1 1:1 నెంజిలె, ‘మెలె, దొరుక్ జలొ జీవ్ తిలి దొరుక్ జలి జీవ్ దెతి కోడు జలొ యేసుకీసుత్ చి రిసొ రెగిడత్సుమ్’. యోహాను 1:1-4, 14 దెక. † 1:1
1:1యోహాను 1:4,బారికుల్ 5:20 దెక. ‡ 1:2 1:2యోహాను 1:14. § 1:5 1:5యోహాను 1:4, 5, 9, 14, 8:12, 9:5, 12:46,యాకోబు 1:17
దెక. * 1:6 1:6యోహాను 3:19, 20, 11:9-10, 12:35, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 6:14. † 1:7 1:7మతత్యి 5:14, 16,యోహాను
3:21, 12:36,బారికుల్ 13:47, రోమియుల్ 13:12, ఎపెసు 5:8, దెసస్లొనీకుల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 5:5 దెక. ‡ 1:7 1:7 కొలొసిస్యుల్ 1:20,
2:14, పేతురుక రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 2:24,మతత్యి 27:32-54,మారుక్ 15:21-39, లూకా 23:26-48,యోహాను 19:17-37 దెక. § 1:10 1:10
రోమియుల్ 3:10, 23, 5:12. * 2:2 2:2 1:7చి ఎటొట్ చి చి కోడు దెక. † 2:6 2:6యోహాను 15:3-10 దెక. ‡ 2:8 2:8యోహాను 13:34 చి
మతత్యి 22:37-40.
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కీసిమెలె,అందర్ కేడ గెతె అసెస్, చి నిజుమ్ చిఉజిడిఅపెప్
కి లగుక దెర అసెస్. 9 ‘ఉజిడ్ చి తెడి అసిస్’మెన కో సంగనెల్
కి జోచొ కేన్ బావొక జో విరోదుమ్ అసెస్ జలె, జో అపెప్క
అందర్ చి తెడి అసెస్. 10 జోవయించ బావుడుల్ జల రిత
అనెన్ మానుస్ల్ క కో పేమ కెరయ్ గే, జొయియ్ ఉజిడ్ చి తెడి
జితయ్, చి ఈంజ ఉజిడ్ తె కకక్ తపుప్ కెరయ్ తిసి కిచొచ్ కి
తయె నాయ్. 11 గని, బావొ జలొ అనెన్ కేన్ మానుస్క కో
విరోదుమ్ కెరయ్ గే, అందర్ చి తెడి అసెస్. అందర్ చి తెడి
ఇండితయ్, చి జో కేనె గెతయ్ గే జో నేనె. కిచొచ్క మెలె,
అందర్ జోక గుడిడ్ కెర అసెస్.

12 పేమ తిల బోదల్, తుమ్ క కిచొచ్క రెగిడత్సి మెలె, జో
యేసుకీసుత్ చి నావ్ చి రిసొ జోచి నావ్ చి తెడి తుమ్ కెరల్
పాపల్ చెమించుప జా అసిత్. 13తుమ్ అబబ్దింసిమొదొల్
తెంతొ జోక తుమ్ జానుస్చి రిసొ తుమ్ క రెగిడ్తసి. తుమ్
ఉబెడల్, పాపుమ్ కెరయ్ తొ సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి తుమ్
జీన అసుస్స్ చి రిసొ తుమ్ క రెగిడ్తసి. తుమ్ బాలబోదల్,
ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుక తుమ్జానుస్చి రిసొతుమ్ క
రెగిడ్తసి. 14అబబ్దింసిక, తుమ్మొదొల్ తెంతొచొక తుమ్
జోకజానుస్చిరిసొతుమ్ క రెగిడ్తసి. ఉబెడల్,తుమ్ఆతమ్తె
డిటుట్ మ్ జా అసుస్స్, చి దేముడుచి కోడు తుమ్ చి పెటిట్
అసెస్, తుమ్ చి పెటిట్ కామ్ కెరయ్, చి సయ్ తానుక తుమ్
జీన అసుస్స్ చి రిసొ తుమ్ క రెగడ్ అసిస్.

15ఈంజ లోకుమ్ క చి ఈంజ లోకుమ్ చి కిచొచ్ కి తుమ్
పేమజానాయ్. ఈంజ లోకుమ్ చి కో పేమ అసిత్ గే, ఎతిక్క
అబొబ్ జలొ దేముడుచి ఉపిప్ర్ చి పేమ జోచి పెటిట్ నాయ్.
16 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిస్ ఎతిక్, ఆఁగ్ ఆస
జతిసి, అంకివొ ఆస జతిసి, ఆసిత్చి గవురుమ్ కి, ఎతిక్క
అబొబ్జలొదేముడుచితెంతొచిబుదిద్ నెంజె, గనిఈంజయ్
లోకుమ్ చి బుదిద్చి, జా. 17 అనెన్, ఈంజ లోకుమ్, ఈంజ
లోకుమ్ చి ఆసిత్చి ఉపిప్రి ఆస జతిసి ఎతిక్ కేడయ్ గెతిసి,
గని దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి కో ఇండుల గే, జెఁవివ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక తా గెచుచ్ల.

కీసుత్ క విరోదుమ్ తిలొసొ
18 పేమ తిల పుతత్రుల్ , ఆకర్ చి గడియ, ఈంజ. కీసుత్ చి

ఉపిప్రి విరోదుమ్ తిలొసొ బార్ జయెదె మెన సూన
అసుస్స్, గెద. దసిస్, అపెప్ కీసుత్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ జలస
ఒగగ్ర్ జిన్ బార్ జా అసిత్. జాకయ్, ఇనెన్క ‘ఆకర్ చి గడియ
ఈంజ’ మెన జానుమ్. 19 ‘జోచి ఉపిప్రి జేఁవ్ విరోదుమ్
జలస అమ్ చితె తెంతొ బార్ జా గెల’ మెనుక జయెదె, గని
జోవయింక ‘అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ జా తిల’ మెనుక నెంజె.
కిచొచ్క మెలె, అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ జత జలె, అమ్ చి తెన్తాఁ

గెత. గని నాయ్,బార్జాముల దిల, చి అమ్ చి తెన్ ఎకిక్
నెంజితి మెన రుజుజ్ డీసత్య్. జేఁవ్ ములిత్స్ తెన్ జా రుజుజ్
డీసుక మెన సెలవ్ తిలి.

20తూమ్, మాతుమ్, పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొజోచి
ఆతమ్క తుమ్ క బోడి ఉపిప్ర్ సువిల్ రితి జా, ‘అంచయ్’
మెలి రితి తుమ్ క జోచి గురు కెర అసెస్. జాకయ్, తుమ్
జోచయ్ జలస ఎతిక్జిన్ సతిత్మ్ జానుస్. 21 జలె, తుమ్ క
‘సతిత్మ్ నేన్ తి’ మెన రెగిడ్ నాయ్, గని సతిత్మ్ జానుస్చి
రిసొయి రెగిడత్సి. కేన్ అబదుద్ మ్ తిలె, సతిత్మ్ తెంతొ జెయె
నాయ్మెన కిజానుస్.

22 జలె, కొనొస్ జో అబదుద్ మ్ జతొసొ జయెదె మెలె,
యేసుక ‘జోచి రాజిమ్ తెమానుస్ల్ క బెదయ్ తొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జతి దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ జో నెంజె’ మెన
సంగితొసొ సికడొత్సొ. కీసుత్ చొ దేముడు అబొబ్స్ క ‘అబొబ్స్
నెంజె’, కీసుత్ పుతుత్ స్ క ‘దేముడుచొ పుతుత్ స్ నెంజె’ మెన
కో సంగితయ్ సికడత్య్ గే, జొయియ్ కీసుత్ చి విరోదుమ్
జలొసొ. 23 కీసుత్ పుతుత్ స్ క ‘దేముడుచొ పుతుత్ స్ నెంజె’
మెన కో సంగితయ్ సికడత్య్, జోక ఎతిక్క అబొబ్ జలొ జో
దేముడుచొమానుస్ నెంజె, జోమానుస్చి పెటిట్ నాయ్. కీసుత్
పుతుత్ స్ క §‘దేముడుచొ పుతుత్ సి నిజుమి జొయియ్ జయెదె’
మెనకో *ఒపప్న్ తయ్గే, దేముడు అబొబ్స్ చొమానుస్కి జో
జా అసెస్, జోవయించి పెటిట్ ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు
అసెస్. 24 కీసుత్ చి రిసొ తుమ్ మొదొల్ తెంతొ సూనిల్సి
తుమ్ చి పెటిట్ తాఁ గెసుస్. తుమ్ మొదొల్ తెంతొ సూనిల్సి
తుమ్ చి పెటిట్ తాఁ గెలె, కామ్ కెరె తిలె జలె, దేముడు
పుతుత్ స్ చి తెడి కి దేముడు అబొబ్స్ చి తెడి కితాఁ గెతె,జోచి
తెన్ †ఇండితె తసెత్.‡ 25 జోచి రాజిమ్ తె అపెప్ కి బెదితి,
పరలోకుమ్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక జితి చెంగిల్ తతి వాట
అమ్ క తుమ్ క జో పమానుమ్ సంగిలిసి కోడు.

26తుమ్ కమోసిమ్కెరుకఉచరసచిరిసొతుమ్ కఈంజ
రెగిడ్తసి. 27 గని పబు జోచి ఆతమ్ తేల్ తుమ్ క బోడి ఉపిప్ర్
సువిల్ రితి జలి గురు తుమ్ చి పెటిట్ తతత్య్ కామ్ కెరయ్.
మెలె, జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ తతత్య్ తుమ్ క సికడత్య్,
చి తుమ్ క కో మానుస్ సికడుక నాయ్. జలె, జోచి ఆతమ్
తుమ్ క కీసి ఎతిక్చి రిసొ సికడత్య్ గే, చి జోచి ఆతమ్ కీసి
సతిత్మ్తాకిచొచ్అబదుద్ మ్జయెనాయ్గే,జాఆతమ్తుమ్ క
సికడిల్ రిసొ, యేసుపబుచి తెడి తుమ్ తా జోచి జీవ్ క జోచి
ఆతమ్సెకిక జో తెన్ ఇండితె.

28అనెన్, అపెప్, పేమ తిల పుతత్రుల్ , ‘యేసుపబుచి తెడి
తుమ్ తా. జోచి జీవ్ కయ్ జోచి ఆతమ్సెకిక జిఁయ జో తెన్
ఇండ’ మెన అనెన్ సంగితసి. ఇసి తాఁ గెలమ్ మెలె, జో

§ 2:23 2:23 3:23, 4:15, 5:1, 5, 13, 20 దెక. * 2:23 2:23మతత్యి 10:32-33 చి రోమియుల్ 10:9-10 దెక. † 2:24 2:24 2:6 దెక.
‡ 2:24 2:24యోహాను 15:4-10.
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అనెన్ జెతి పొదిక, అనెన్ డీసిత్ పొదిక అమ్ లాజ్ నే బెటెత్, నే
గుంచితె, దయిరిమ్తెన్ తమ్ దె. 29జో ‘పునిన్మ్ చొ’మెన
జానుస్ జలె,అనెన్ కోసతిత్మ్ఇండితతిగే,జేఁవ్ కిజోచిఆతమ్
తెన్ జెరుమ్న్ జా అసిత్ మెన తుమ్జాన.

3
1 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు అమ్ క *“అంచయ్

బోదల్, తూమ్”మెన అమ్ క నావ్ తిఁయ అమ్ క కెదిద్ పేమ
కెర అసెస్ గే తుమ్ ఉచర! జో దసిస్ కెరికయ్, నిజుమి జోచ
బోదల్ జలమ్! దసిస్ మెన ఈంజయ్ లోకుమ్ చి బుదిద్చ
మానుస్ల్ కిచొచ్క తుమ్ క చినితి నాయ్ మెలె, †జోకయ్
నేన్ తి. 2పేమ జల గోతుసుదల్, అమ్ అపెప్ కి దేముడుచ
బోదల్జాఅసుస్మ్. అమ్తెదొడ్ క కీసి జమ్ దె గే అపెప్ డీసె
నాయ్, గని కిచొచ్ జానుమ్ మెలె, యేసుపబు అనెన్ డీసిలె,
‡జోచి రితిపూరి జమ్ దె. జో కీసి అసెస్ గే, తెదొడ్ కయ్ కిచొచ్
అడుడ్ నెంతె జోక సొసుట్ మ్ దెకుమ్ దె. 3అనెన్, మదెనె, జోచి
ఉపిప్రి కో ఇసి దయిరిమ్ తతత్చి జోక రకితతి గే, జో కీసి
సుదిద్ అసెస్ గే, జేఁవ్ కి జోచి రితి సుదిద్ కెరంతి రితి దెకన్ తె
తవుల.

4 పాపుమ్ కెరొ ఎతిక్ మానుస్ ఆగన్ల్ పిటట్య్ తయ్.
ఆగన్ల్ పిటట్య్ తిసి ఎకిక్ పాపుమ్. 5 పాపల్ గెచచ్వుక
మెన యేసుపబు బార్ జలొ మెనయ్, పడొత్ జోతె కిచొచ్య్
పాపుమ్ కి నాయ్ మెనయ్, తుమ్ జానుస్. 6 §జోచి తెడి
తతొ కేన్ మానుస్ పాపుమ్ ఇండె నాయ్. కో పాపుమ్
ఇండితయ్గే, పబుక *దెకిలొసొనెంజె,జోకజానొల్సొనెంజె.

7 పేమ తిల పుతత్రుల్ , తుమ్ క కో మోసిమ్ తె సేడవుక
తుమ్ వాట్ దాస నాయ్. మెలె, కో సతిత్మ్ ఇండితయ్
గే, జో యేసుచి రితి జోచి తెన్ పునిన్మ్ చొ జతయ్. 8 కో
పాపుమ్ తె ఇండితయ్ గే, సయ్ తాన్ చొ జయెదె. మొదొల్
తెంతొ సయ్ తాన్ పాపుమ్ కెరొసొ. సయ్ తాన్ చ కమొ
గెచచ్వ గెలుకయ్ దేముడుచొ పుతుత్ సి ఈంజ లోకుమ్ తె
బార్జలొ. 9దేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలొ కేన్
మానుస్ పాపుమ్ ఇండె నాయ్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జోచి పెటిట్ అసెస్, చి జో జా ఆతమ్క జెరిమ్లి రిసొ జో మానుస్
పాపుమ్ ఇండుక నెతె. 10 ఇసికయ్ కో దేముడుచ బోదల్
జవుల గే, కో సయ్ తాన్ చబోదల్జవుల గే,చినుక జయెదె.
కో సతిత్మ్ ఇండె నాయ్ గే, పడొత్ †జోచ బావుడుల్ జల అనెన్

మానుస్ల్ క పేమ దెకె నాయ్ గే, జో దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ జెరుమ్న్ చొమానుస్ నెంజె.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరుక
11 తుమ్ మొదొల్ తెంతొ సూనిల్ కబుర్ ఈంజ, అమ్

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ‡పేమయ్ తంక. 12 బావొస్ క మారొల్ ,
ఎతిక్క పాపుమ్ సికడొత్ సయ్ తాన్ తెన్ బెదిలొ కయీనుచి
రితి తంక నాయ్. అనెన్, జో కిచొచ్క బావొస్ క మారొల్ మెలె,
జోచసొంత కమొపాపుమ్ చ,బావొస్ చ కమొపునిన్మ్ చచి
రిసొ దెకుక నెత గోసక మారొల్ . 13 బావుడుల్ , ఈంజ
లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తుమ్ చి విరోదుమ్ జలిస్ క తుమ్
ఆచారిమ్జానాయ్. 14మొరున్కములజీవ్జతిస్ తెపాఁవ
జా అసుస్మ్ మెన జానుమ్. నంపజల బావుడుల్ క పేమ
కెరసుమ్ చి రిసొ జానుమ్. కో పేమ తెన్ తయె నాయ్ గే,
మొరున్తెయి అసెస్ మెన జానుమ్. 15 జోచొ కేన్ బావొచి
ఉపిప్రి కో విరోదుమ్ తతత్య్ గే, అతయ్ కెరొసొ జతయ్, చి
అనెన్ కిచొచ్ జానుమ్ మెలె, అతయ్ కెరొ కేన్ మానుస్చి పెటిట్
పరలోకుమ్ తె బెదితి కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి జీవ్
నాయ్.

16 కిచొచ్తె సతిత్మ్ చి పేమ చినుక సికిలమ్ మెలె,
‘పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్ యేసుపబు
అమ్ చి రిసొ జోచి జీవ్ దా మొరల్న్. అనెన్, అమ్ చ
బావుడుల్ క ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్ అమ్ కి అమ్ చి జీవ్
దిలె, చెంగిలి. 17 గని కకక్ ఈంజయ్ లోకుమ్ చి ఆసిత్
తతత్య్ గే, చిజోచొ కేన్బావుడిస్క కొతుక్ అసెస్ మెన దెకిలె,
గని జోక కనాక్రుమ్ దెకె నాయ్ గే, దేముడుచి పేమ జో
మానుస్చి పెటిట్ అసెస్మెన కీసి సంగుక జయెదె! బెదెనాయ్.
18పేమతిలపుతత్రుల్ , రితకొడొకయ్అమ్పేమకెరుకపోన,
గని సతిత్మ్ చి పేమ అమ్ చి పెటిట్ తా, అమ్ చ కమొతెయి
అమ్ చి పేమ దెకవుమ, అమ్ చ కమొతెయి నెరవెరుస్ప
జవుస్!

19 ఇసి, అమ్ చి పేమ అనెన్ మానుస్ల్ క తోడ్ కెర
కమొతెయిబార్ కెరెల్కయ్ ‘సతిత్మ్ జలమ్’మెనచినుమ్ దె,
చి కెఁయఁక జవుస్ §‘సతిత్మ్ చ నెంజుమ్ సిచచ్క విలువ
జలస ఆము’ మెన లాజ్ జా అమ్ చి పెటిట్ బాద సేడెల్,
‘జో దిలి పేమ అమ్ చ కమొతె నెరవెరుస్ప కెరసుమ్’ మెన
ఉచార కెరన. 20 పబుచి మొకెమ్ అనెన్ దయిరిమ్ జమ్ దె,
‘లాజ్ నెంతె జోచి మొకెమ్ టీఁవ్ క జయెదె’ మెన అమ్ చి
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పెటిట్ అనెన్ దయిరిమ్ జమ్ దె. కిచొచ్క మెలె, *అమ్ చి పెటిట్
తిలిస్ చి కంట జో వెలొల్ , చి జో ఎతిక్ జానె. 21 జలె, పేమ
తిల గోతుసుదల్, అమ్ చ కమొచి రిసొ అమ్ చి పెటిట్ అమ్
లాజ్జంకనాయ్జలె, దేముడుచిమొకెమ్ అమ్ క దయిరిమ్
తయెదె. 22 అనెన్, జోవయించి మొకెమ్ అమ్ లాజ్ జంక
నాయ్ జలె, జోచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండితసుమ్ చి రిసొ జో
మెనిస్తిసి కెరసుమ్ చి రిసొ, జోతె అమ్ కిచొచ్ సంగిలె, జో
అమ్ క దొరుక్ కెరయ్.

23 ఈంజయి జోచి ఆగన్. జోచొ పుతుత్ స్ జలొ
యేసుకీసుత్ చి నావ్ చి ఉపిప్రి అమ్ క నముకుమ్ తంక,
యేసుక †నిజుమి దేముడుచొ పుతుత్ సి, నిజుమి జోచొ
పుతుత్ స్ జా జోచి అదికారుమ్ తిలొ తెదయిందె మెన జో
సంగ తిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జొయియ్ మెనయ్ జోచి
ఉపిప్రి అమ్ అమ్ చి నముకుమ్ తింక, చి జో కీసుత్ పబు
అమ్ క ఆడ దిలి రితి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అమ్ పేమయ్
కెరుక. 24జోచ ఆగన్ల్ రితి ఇండితస ఎతిక్జిన్ ‡జోచి తెడి
తతత్తి, జోచి జీవ్ క జోచి ఆతమ్సెకిక జితతి, చి జోవయించి
పెటిట్ జొయియ్ తతత్య్, జోవయింక జొయియ్ తోడు తతత్య్,
అనెన్, అమ్ చి పెటిట్ జో తతిసి జో అమ్ క తోడ్ తతిసి అమ్
కీసిజానుమ్మెలె,అమ్ చిపెటిట్ జోదిలిజోచిఆతమ్తతికయ్
జానుమ్.

4
ఆతమ్ల్ క కీసి చినుక జయెదె

1 పేమ తిల గోతుసుదల్, ఎతిక్ ఆతమ్ సంగితిస్ క
‘దేముడుచి కోడు ఈంజ’ మెన నే పరిచచ్ కెరె తుమ్ నంప
కెర నాయ్. గని నిజుమి దేముడుచ జతతి గే నాయ్ గే,
తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ సికడత్సచ ఆతమ్ల్ తుమ్ పరిచచ్ కెర.
కిచొచ్కమెలె, ‘దేముడుచ కబురుల్ అమిమ్ సంగితసుమ్’మెన
అబదుద్ మ్ క ఒగగ్ర్ జిన్ ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జా అసిత్.
2 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెంతొ తిలిసి కీసి చినుక
జయెదె మెలె, యేసుక ‘జో నిజుమి కీసుత్ జలొ దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ, నిజుమి దేముడుచొ పుతుత్ స్ జా, జో
మానుస్జాజెరుమ్న్జాబార్జలన్’మెనకేన్ఆతమ్ఒపప్నుల
గే, జో ఆతమ్ దేముడు తెంతొచ మెనయ్ చినుక జయెదె,
3అనెన్,యేసుక ‘జొయియ్’మెన కేన్ఆతమ్ల్ ఒపప్న్ తినాయ్
గే, జేఁవ్ దేముడు తెంతొచ ఆతమ్ల్ నెంజితి. ‘బార్ జయెదె’
మెన తుమ్ సూనిల్ ఆతమ్, మెలె, కీసుత్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్
జలొసొచి ఆతమ్, అపెప్యి కి ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జఁయి
అసెస్.

4 పేమ తిల పుతత్రుల్ , తుమ్ దేముడుచ మానుస్ల్ జా
అసుస్స్, జోచి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా అసుస్స్, చి జేఁవ్
అబదుద్ మ్ చచి ఉపిప్రి తుమ్ జీన అసుస్స్. కీసి మెలె,
ఈంజ లోకుమ్ తె తతొసొచి కంట తుమ్ చి పెటిట్ తతొసొ
వెలొల్ . 5 జేఁవ్ అబదుద్ మ్ చ ఆతమ్ల్ చ మానుస్ల్ ఈంజయి
లోకుమ్ చ జవులచి రిసొ, జేఁవ్ సంగితిసి ఈంజయ్
లోకుమ్ చి బుదిద్చి, చి జోచి కోడు ఈంజయి లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ సూన్ తతి. 6 ఆమ్, మాతుమ్, దేముడుచ
మానుస్ల్ జా అసుస్మ్, జోచి ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ జా
అసుస్మ్, చి జో దేముడుక కో జాన్ తి గే, అమ్ చి కోడు
సూన్ తతి, చి కో దేముడుచ మానుస్ల్ జతి నాయ్ గే,
అమ్ చి కోడు జేఁవ్ సూన్ తి నాయ్. ఇసి, జలె కేన్ ఆతమ్
సతిత్మ్ చి గే కేన్ ఆతమ్ తపుప్చి గే చినుక జయెదె.
దేముడు పేమయ్

7పేమతిలగోతుసుదల్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొపేమ కెరుమ!
పేమ దేముడు తెంతొ చి, చి కో పేమ ఇండితయ్ గే, జో
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ జా అసెస్, చి
దేముడుక జో జానె. 8 గని కో పేమ ఇండితి నాయ్ గే,
దేముడుక నేన్ తి. కిచొచ్క మెలె, దేముడు పేమయి జా
అసెస్. 9 కిచొచ్తె దేముడుచి పేమ డీస అమ్ క రుజుజ్ జలి
మెలె,జో దేముడు జోచొసొంతపుతుత్ స్ క ఈంజలోకుమ్ తె
తెదయ్ లన్. జో బలి జలిస్ క అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్వ
పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవ్ అమ్ క దెతి రిసొ. 10 పేమ
ముకిక్మ్ క కిచొచ్తె డీసత్య్ మెలె, అమ్ దేముడుక కిచొచ్
పేమ కెరిల్స్ తెనాయ్,మానుస్ల్ చిఅమ్ చి పేమ కిచొచ్ నెంజె,
గని జొయియ్ అమ్ క పేమ కెర, అమ్ కెరల్ పాపల్ పుంచితి
అరిప్తుమ్ జో జతి రిసొ, జోచొపుతుత్ స్ క ఈంజ లోకుమ్ తె
తెదయ్ లొ. 11 జలె, పేమ తిల గోతుసుదల్, ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుఅమ్ కతెదిద్ పేమకెరొల్ జలె,ఆమ్
కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తెదిద్ పేమ కెరుక. 12 కేన్మానుస్ కెఁయ
దేముడుక దెకుక నాయ్. గని అమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ
కెరసుమ్మెలె,దేముడుఅమ్ చిపెటిట్ తతత్య్,చిఅమ్ చితె
జోచి పేమ పూరి జా నెరవెరుస్ప జతయ్, రుజుజ్ జతయ్.
జోచి పేమక జయియ్ రుజుజ్ మానుస్ల్ దెకుక జతయ్.

13*పబుచితెడితతత్సుమ్,జోచిజీవ్ కజితసుమ్,చిజో
అమ్ చి పెటిట్ తతత్య్మెన కీసి జానుమ్మెలె, జోచిసొంత
ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ జో దిలిస్ చి రిసొ. 14ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ క దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జో జంక మెన,
జోచొ పుతుత్ స్ క ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు తెదవ అసెస్
మెన అమ్ దెక కెర సాచి సంగితసుమ్. 15 యేసుక
†దేముడుచొ పుతుత్ సి మెన కో ‡ఒపప్నుల గే, జోవయించి

† 3:23 3:23 2:23, 4:15, 5:1, 5, 13 చి 5:20 దెక. ‡ 3:24 3:24 2:6, 24, 27, 28, 4:13, 16, చియోహాను 15:3-10 దెక. * 4:13 4:13
2:6, 24, 27, 28 చి 3:6, 24 చి 4:16 దెక, చియోహాను 15:3-10 దెక. † 4:15 4:15 2:23, 3:23, 5:1, 5, 13 చి 5:20 దెక. ‡ 4:15 4:15
మతత్యి 10:32-33 చి రోమియుల్ 10:9-10 దెక.
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పెటిట్ దేముడు తతత్య్, చి జేఁవ్ దేముడుచి తెడి అసిత్,జోచి
జీవ్ క జితతి. 16 దసిస్, దేముడు అమ్ చి ఉపిప్రి పేమ
తిలిసి, అమ్ చి ఉపిప్ర్ చి జోచి పేమ, జానుమ్ నంపజా
అసుస్మ్. దేముడు పేమయి, చి కో పేమయ్ చి తెడి
తతత్య్పేమఇండితయ్గే, దేముడుచి తెడితతత్య్,జోచి
జీవ్ కయ్ జితయ్, చి దేముడు జోమానుస్చి పెటిట్ తతత్య్.

17 కిచొచ్క దేముడుచి పేమ అమ్ చి తెన్ §పూరి జా
నెరవెరుస్ప జంక జోచి సెలవ్ మెలె, అమ్ క ఎతిక్జిన్ క
పరిచచ్ కెరి వెలిల్ దీసికయ్ ‘సతిత్మ్ కెరల్మ్’ మెన దయిరిమ్
తతుత్ మెనయ్ జో జా సెలవ్ దెతయ్. జా దయిరిమ్ అమ్
కిచొచ్క జంక జయెదె మెలె, జో కీస్ జా అసెస్ గే, ఆమ్
ఈంజయ్ లోకుమ్ తె దసయ్ అసుమ్. జొయియ్ కీసి పేమ
అసెస్ గే,ఆమ్కిజోచిపేమకమానుస్ల్ క పేమయ్కెరసుమ్.
18 పేమచి తెడి అమ్ తిలె, పేమ అమ్ ఇండిలె, అమ్ చి
పెటిట్ కిచొచ్ బయిమ్ తయె నాయ్. గని పేమ పూరి తిలె,
జా పేమ బయిమ్ గెచచ్వ గెలత్య్. బయిమ్ సిచచ్ జతిస్
తెన్ బెదితిసి, ‘సిచచ్ జమ్ దె’ మెన అమ్ ఉచరెల్ బిందె, చి
కో బితయ్ గే, జోచి పెటిట్ పేమపూరి జంక నెరవెరుస్ప జంక
నేతయ్మెనరుజుజ్ జతయ్. 19దేముడుతొలితొఅమ్ కయ్
పేమ కెరొల్చి రిసొయిఆమ్జోక పేమ కెరసుమ్.

20జలె, దేముడుక ఆఁవ్ పేమ కెరస్ మెన కో సంగితయ్
గే,జోజోచిబావుడిస్క పేమ కెరె నాయ్ గే,జోఅబదుద్ మ్ చొ.
కిచొచ్క మెలె, కేన్ జవుస్ దెకిలొ బావొక కో పేమ కెరయ్
నాయ్ గే, జో నే దెకిలొ దేముడుక కీసి పేమ కెరెదె! నెతె!
21అనెన్,జోకిచొచ్ ఆగన్ అమ్ కదాఅసెస్మెలె,కోదేముడుక
పేమ అసిత్ గే,జోచబావుడిస్వొక పేమ కెరుకయ్.

5
కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి పేమ

1యేసుక *తెదయిందెమెన దేముడుపూరుగ్ మ్ సంగిలొ
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జొయియ్ మెన
నంప కెరొ ఎతిక్ మానుస్ దేముడుచొ బోద జయెదె, అనెన్,
కో అబొబ్స్ క పేమ కెరయ్ గే, జో అబొబ్స్ చ అనెన్ బోదల్ క
కి పేమయ్ కెరయ్. 2దేముడుచ బోదల్ క అమ్ పేమ కెరిసి
కిచొచ్ రుజుజ్ తె డీసత్య్ మెలె, దేముడుకయ్ అమ్ పేమతా,
అమ్ జోచి ఆగన్ల్ రితి †ఇండితిస్ తె, 3 దేముడుచి పేమ
అమ్ చిపెటిట్ తిలె,జోచఆగన్ల్ రితి ఇండుమ్ దె. అనెన్,జోచ
ఆగన్ల్జాడు వయడత్స నెంజితి. 4కిచొచ్కమెలె,దేముడుచి
సుదిద్ తిలిఆతమ్తె జెరుమ్న్ కోజాతవులగే,ఈంజలోకుమ్ చ
‡బుదిద్వొచిఉపిప్రి జీన్ తతి. ఈంజయ్లోకుమ్ చ బుదిద్వొచి

ఉపిప్రి జీన్ తిసి కిచొచ్ మెలె, యేసుచి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి
నముకుమ్. 5మెలె, కో ఈంజ లోకుమ్ చ బుదిద్వొచి ఉపిప్రి
జీన్ తతి మెలె, యేసుకయ్ ‘జొయియ్ దేముడుచొ పుతుత్ సి’
మెన కో నంపజా అసిత్ గే, జెఁవివ్.

6 పాని వాట్ లొఁయి వాట్ గెచచ్ అనెన్ బార్ జా జో
దేముడుచొ పుతుత్ స్ జలిస్ రుజుజ్ జలొసొ, జో రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలొ, యేసుకీసుత్ . జో ఎకిక్ పాని వాట్ గెచచ్ బార్
జయె నాయ్ గని పాని తెన్ లొయిఁ తెన్ బార్ జా అసెస్.
అనెన్ ఈంజ చి రిసొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సాచి
సంగితయ్, కిచొచ్కమెలెదేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్ సతిత్మ్
జా అసెస్. 7అనెన్, యేసుక ‘దేముడుచొ పుతుత్ సి జొయియ్’,
‘దేముడు తెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొ కీసుత్ జొయియ్’
మెన పానితెచి సాచిచి జోవయించి సూఁయి జలి లొఁయిచి
సాచి తెన్ బెదితి సాచి సంగితొసొ కొనొస్ మెలె, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి. జోవయించి ఆతమ్చి సాచి ముకిక్మ్.
కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఆతమ్ సతిత్మ్ చి. 8జోక, §దొరుక్
జల తినిన్ సాచుల్ అసిత్, చి జోవయించి సాచి బెదితయ్,
కిచొచ్ కిచొచ్ సాచుల్ మెలె, జా పాని, జా లొఁయి, చి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్. 9ఆమ్మానుస్ల్ చిసాచినంప
కెరసుమ్ జలె, దేముడుచి సాచి అనెన్య్ నంపజతిసి.
అనెన్, దేముడుచి సాచి కిచొచ్ మెలె, యేసుక ‘ఈంజొయి
అంచొ పుతుత్ ’ మెన జొయియ్ సాచి సంగ అసెస్. 10 పడొత్ ,
దేముడుచొ పుతుత్ స్ కయ్ ‘నిజుమి జోచొ పుతుత్ సి’ మెన కో
నంపజవుల గే, జోవయించి పెటిట్ దేముడుచి సాచి అసెస్.
‘ఈంజొ అంచొ పుతుత్ ’ మెన దేముడు సాచి సంగిలిస్ చ
ఉపిప్రి కో నముకుమ్ తితి నాయ్ గే, జోచి కోడు నంపజతి
నాయ్ చి రిసొ, జోక ‘అబదుద్ మ్ చొ’ మెన సంగిల్ రితి
జతయ్.

11 జలె, సతిత్మ్ చి సాచి కిచొచ్ మెలె, పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తెజితివాట,జాకదొరుక్జలిజీవు,దేముడుఅమ్ క
దా అసెస్, చి ఈంజ జీవ్ కచి తెడి అసెస్. కతెత్య్ దొరుక్
జతయ్మెలె, జోచొపుతుత్ స్ చి తెడి అసెస్, జో తెయిదొరుక్
జతయ్. 12 కచి పెటిట్ దేముడుచొ పుతుత్ స్ అసెస్ గే,జోకయ్
జా జీవు. దేముడుచొ పుతుత్ సి కచి పెటిట్ తయె నాయ్ గే,
పరలోకుమ్ తె గెతి వాట, జాక దొరుక్ జలి జీవు, జోకయ్
దొరుక్ జయె నాయ్. 13 దేముడుచొ పుతుత్ స్ చి నావ్ క
‘జయియ్. జొయియ్ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన తుమ్జోక
నంపజలసక ‘పరలోకుమ్ తెగెతి కెఁయఁకతెఁయఁకతాఁ గెతి
వాటచి జాక దొరుక్ జలి జీవు దొరుక్ జలిస్ చి రిసొ తుమ్ క
దయిరిమ్ తవుస్’మెనయ్ఈంజ ఆఁవ్ రెగిడత్సి.

14 అనెన్, జోచి తెడి అమ్ క అనెన్య్ కిచొచ్ దయిరిమ్
§ 4:17 4:17 12 నంబర్ కోడు దెక. * 5:1 5:1 2:23, 3:23, 4:15, 5:5, 13, 20 దెక. † 5:2 5:2మెలె,అమ్ కీస కీసమానుస్ల్ క పేమదెకవుక గే
జోవయించ ఆగన్ల్ తె,యేసుకీసుత్ చ కొడొతె,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ ఎతిక్తెజో దెకవ అసెస్. ‡ 5:4 5:4 కీస బుదిద్వొమెలె, గోసల్, ఆసల్,చోర్ బుదిద్ ,
కోపుమ్ బుదిద్ , దసచ ఎతిక్. § 5:8 5:8యూదుల్ చ ఆగన్ల్ తెన్ ‘దొగుల తీగల్ సాచుల్ సంగిలిన్ బెదిలె సతిత్మ్’మెంతతి.
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మెలె, జోచి ఇసుట్ మ్ తెన్ బెదితిసి కిచొచ్ జవుస్ జోతె అమ్
నఙిలె, జో సూన్ తయ్. 15 అనెన్, ‘అమ్ కిచొచ్ నఙిలె జో
సూన్ తయ్’ మెన జానుమ్ జలె, జోతె అమ్ సంగిలిస్ క
‘దొరుక్ జలి’ మెన ఒపప్నిల్ రితి, ‘కచితుమ్ దొరుక్ జయెదె’
మెనజానుమ్.

16 నంపజలొ కేన్ జవుస్ బావొ మొరొన్ ఆన్ తి పాపుమ్
కెరెల్గిన,అనెన్కొల్ బావొస్ దెకిలె,జాపాపుమ్జోకమొరి సిచచ్
నే ఆన్ తి రిత, “జోక చెమించుప కెరు మెన” జో అనెన్కొల్
దేముడుక పారద్న కెరెల్, చి కచిపాపుమ్మొరి సిచచ్ ఆన్ తిస్
నెంజెజలె,జోఅనెన్కొల్ పారద్న కెరిల్ రిసొ,జోపాపుమ్కెరొల్సొక
దేముడు జీవ్ దెయెదె. గని మొరి సిచచ్ ఆన్ తి పాపుమ్ కి
తయెదె. కో దసిస్ పాపుమ్ కెరెల్, జోచి రిసొ పారద్న కెర మెని
నాయ్. 17గార్ చి కిచొచ్ జలెకి పాపుమీ, గని సగుమ్ రగల్
పాపుమ్మొరి సిచచ్ ఆన్ తస నెంజితి.

18 ‘కో దేముడుచి తెన్ జెరుమ్న్ జా అసిత్ గే, పాపుమ్ తె
ఇండితి నాయ్’ మెన జానుమ్. దేముడుచి పెటిట్చొ కీసుత్
దసమానుస్ల్ క రకితయ్ చి రిసొ,పాపుమ్సికడొత్ సయ్ తాన్
జెఁవివ్మానుస్ల్ క చడె నాయ్. 19అమిమ్ జలె, ‘దేముడుచ
బోదల్ జా అసుస్మ్’ మెన జానుమ్, అనెన్, అపెప్క ఒండి
లోకుమ్జోపాపుమ్కెరయ్ తొసయ్ తాన్ చిఅతిత్ అసెస్మెన
కి జానుమ్. 20 అనెన్య్ కిచొచ్ జానుమ్ మెలె, నిజుమ్ చొ
దేముడుక అమ్జాన్ తి రితిజో దేముడుచొసొంతపుతుత్ సి
బార్ జా కెర, జోక చినితి జోక జాన్ తి సెకి అమ్ క దా
అసెస్ మెన జానుమ్. అనెన్, సతిత్మ్ తిలొ దేముడుచి
తెడి,జోచొపుతుత్ స్యేసుకీసుత్ చి తెడి అసుస్మ్. ఈంజొయి
నిజుమ్ తిలొ ఎకిక్లొ దేముడు. పరలోకుమ్ తె బెదితి
కెఁయఁకతెఁయఁకచెంగిల్తతివాటయేసుకీసుత్ తెయ్దొరుక్
జతయ్,జోక దొరుక్ జలి జీవ్ జొయియ్.

21 పేమ తిల పుతత్రుల్ , బొమమ్ల్ క జొకరిస్ క తుమ్ దూరి
తా.
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యోహాను రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొయోహాను రెగిడిల్ దొనిన్చి

ఉతుమ్
1దేముడు నిసానిల్ *అమమ్క చి ఆఁవ్ చి సతిత్మ్జాన్ తస

ఎతిక్జిన్ నిజుమి పేమ కెర తుచ బోదల్ క ఆఁవ్ వెలొల్
జలొసొ రెగిడిల్ ఉతుమ్. 2 కిచొచ్క ఇసి పేమ తెన్ అసుస్మ్
మెలె, దొరుక్ జలి †సతిత్మ్ అమ్ చి పెటిట్ అసెస్, చి కెఁయఁక
తెఁయఁక అమ్ చి తెన్తాఁ గెచెచ్దె.

3 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు తెంతొ చి జో అబొబ్స్ చొ
పుతుత్ స్ జలొయేసుకీసుత్ తెంతొజోచిదయజోచికనాక్రుమ్
జోచి సేంతుమ్ అమ్ చి తుమ్ చి తెన్ తయెదె, చి జోచి
సతిత్మ్ జోచి పేమ తెన్ తమ్ దె.

4 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు దిలి ఆగన్ రితి తుచ
బోదల్ జల నంపజలసతె సగుమ్ జిన్ సుబుమ్ కబుర్ తె
తిలిస్ చి సతిత్మ్ ఎతిక్ నిదానుమ్ నంప తా, జా సుబుమ్
కబుర్ తె తిలిస్ తెన్ బెదితి సతిత్మ్ ఇండితతి మెన సూన
ఒగగ్ర్ సరద్ జలయ్. 5 అనెన్, అపెప్, అమమ్, తుమ్ క ఏక్
కోడు బతిమాలప్ జా రెగిడత్సి. తుమ్ క నొవి ఆగన్ రెగిడిత్సి
నెంజె, గని మొదొల్ తెంతొ చి ఆగన్ ఈంజ. కిచొచ్ మెలె,
అమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ‡పేమయ్ కెరుక. 6 అనెన్, పేమ
కిచొచ్ జతయ్మెలె, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుచ ఆగన్ల్
రితి అమ్ ఇండుక. మొదొల్ తెంతొ తుమ్ సూనిల్ ఆగన్ కిచొచ్
మెలె, తుమ్ పేమయ్ఇండుక.
మోసిమ్బోదచి రిసొజాగర

7 అనెన్, ఒగగ్ర్ జిన్ మోసిమ్ సంగితస ఈంజ లోకుమ్ తె
బార్ జా బులత్తి, యేసుక §‘దేముడుచొ పుతుత్ సి జో, జో
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జా, మానుస్ జా
జెరుమ్న్ జా అసెస్’ మెన ఒపప్నుక నెసితస. దస మానుస్ల్
మోసిమ్ చ, కీసుత్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ జలస. 8జలె, తుమ్
సెమ సేడ దొరుక్ కెరనిల్ బవుమానుమ్ నే పిటట్వన్ తి రితి,
గని తుమ్ చి బవుమానుమ్పూరి దొరుక్ కెరంతి రితి జీన్ తి
రితి, తుమ్ దెకన. 9 కో పురె గెతి రితి వెలొల్ మెనన
కీసుత్ చి బోదనక నిదానుమ్ తయె నాయ్ గే, జో మానుస్

*దేముడుచొ నెంజె. దేముడు అబొబ్స్ కి జోచి పెటిట్ నాయ్.
గని, కీసుత్ చిబోదనకయ్కోనిదానుమ్అసిత్ గే,అబొబ్స్జలొ
దేముడుచ కి పుతుత్ స్ జలొయేసుచ కి జా అసిత్. అబొబ్స్ కి
పుతుత్ స్ కి జోచి పెటిట్ అసెస్. 10ఈంజయ్ బోదన నే ఆన్ తె
కో తుమ్ తె అయ్ లె, గెరి టాన్ దాస నాయ్, జోక జొకర
నాయ్. 11 కిచొచ్క మెలె, కో జోక జొకరయ్ బెదవంతయ్ గే,
జోమానుస్చి తపుప్ కామ్ తె బెదిల్ రితి జతయ్.

12తుమ్ కఅనెన్ఒగగ్ర్ రెగుడుకజతి, గనికాగుమ్ కసిరక
రెగుడుక నెసి. తుమ్ కఅమ్ కపూరిసరద్సంతోసుమ్కెరి రితి
తుమ్ తెసొంతజా దెకయి లటట్బుక ఇసుట్ మ్ జతసి.

13దేముడు నిసానిల్ తుచి ఇనెన్చి †బయ్ దిచ ‡బోదల్రిత
జలస తుమ్ క జోచిజొఒర సంగితతి.

* 1:1 1:1 ‘అమమ్’ ఇనెన్ సంగిలె, కేన్ జవుస్సంగుమ్ కటాలిజతయ్మెన,చి ‘తుచబోదల్’మెనసంగిలె,జాసంగుమ్ తెచమానుస్ల్ కయ్టాలిజతయ్మెన
సగుమ్ జిన్ఉచరతి. † 1:2 1:2యోహాను 14:6, 16-17దెకిలె,యేసుయిదొరుక్ జలి సతిత్మి,చిజోవయించిపరలోకుమ్ చిసుదిద్ సతిత్మ్తిలిఆతమ్ అమ్ చి
పెటిట్ జో దా అసెస్. యోహాను 8:32, 36 కి దెక. పడొత్ , యేసు సంగిలిసి, దేముడు అబొబ్సి సంగిలిసి, జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ సతిత్మి; యోహాను 8:45-47,
చియోహాను రెగిడిల్ ఈంజ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 9-10, గలతీయుల్ 2:5. కొలొసిస్యుల్ 1:5 కి దెక. ‡ 1:5 1:5యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 2:8 దెక,
చియోహాను13:34, చిమతత్యి 22:37-40. § 1:7 1:7యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 2:23, 3:23, 4:15, 5:1, 5, 13, 20 దెక. * 1:9 1:9
యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 2:23, 5:12 దెక. † 1:13 1:13 1 నంబర్ కోడుతె తిలి రితి, ‘బేన్ ది’మెలిసి ఏక్ వేల అనెన్క్ సంగుమ్ క టాలి జతయ్.
చి ‘బేన్ దిచ బోదల్’మెన సంగిలె,జాఅనెన్క్ సంగుమ్ తెచమానుస్ల్ కయ్టాలి సంగితయ్. ‡ 1:13 1:13 1 నంబర్ కోడుతె తిలి రితి, ‘బేన్ ది’మెలిసి ఏక్
వేల అనెన్క్ సంగుమ్ క టాలి జతయ్. చి ‘బేన్ దిచ బోదల్’మెన సంగిలె,జాఅనెన్క్ సంగుమ్ తెచమానుస్ల్ కయ్టాలి సంగితయ్.
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యోహాను రెగిడిల్ తినిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొయోహాను రెగిడిల్ తినిన్చి

ఉతుమ్
1సతిత్మ్ క ఆఁవ్ పేమ తిలొగాయుక ఆఁవ్ వెలొల్ జలొసొ

రెగిడిల్ ఉతుమ్.
2 పేమ తిలొ మింత, తుక చెంగిల్ తవుస్, మెన ఆఁవ్

పారద్న కెరసి. తుచి ఆతమ్తె చెంగిల్ అసిస్స్ మెనజాని.
3 కీసి మెలె, బావుడుల్ జల సగుమ్ జిన్ అయ్ లి పొది,

తుయి సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి రిసొ సాచి సంగిల, చి ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జలయ్. 4 ఎతిక్చి కంట అంక కిచొచ్ కోడు
ఒగగ్ర్ సరద్ కెరయ్ మెలె, అంచ బోదల్ సతిత్మ్ ఇండితిసి
ఆఁవ్ సూనెల్, జయియ్ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ కెరయ్.
జాచి కంట అంక జీనిల్ సరద్ నాయ్.

5 పేమ తిలొ మింత, బావుడుల్ క తుయి కిచొచ్ తోడు కెరెల్,
నిదానుమ్ చి కామ్,జా,ముకిక్మ్ క వేర తెంతొ అయ్ లసక,
జలె, 6 ఇనెన్చి సంగుమ్ చిమొకెమ్ తుచి పేమచి రిసొ, ఇనెన్
అయ్ లబావుడుల్ సంగ అసిత్. దేముడుచి సేవక బెదితి పేమ
తెన్ దస మానుస్ల్ క మరియాద దెక జేఁవ్ గెతి వాట్ క సరి
జతి తోడ్ దాఁయి అనెన్ తెదయ్ లె, చెంగిలి. దసిస్ కెరె తా.
7 కిచొచ్కమెలె, ‘పబుచి సేవకయ్’మెనజేఁవ్బార్జాఅసిత్,
చి ఎతిక్ అదికారుమ్ దేముడుక నంప నే జలసతె కిచొచ్య్
తోడు నఙితి నాయ్. 8జాకయ్, అమ్ నంపజలసక కి దస
మానుస్ల్ క తోడు దెంక చెంగిలి. దసిస్ కెరెల్, సతిత్మ్ చి రిసొచి
జోవయించి సేవతె ఆమ్ కి జోవయింతెన్ బెద తమ్ దె.

9 తుమ్ తెచి సంగుమ్ క కిచొచ్గె రెగిడ్ అసిస్ గని
దియొతెపె సొంత గవురుమ్ ఉచరన వెలొల్ మెనన, అంచి
అదికారుమ్ క ‘అసెస్’ మెన ఒపప్నె నాయ్. 10 జాకయ్,
ఆఁవ్ తుమ్ తె అయ్ లె, జో అంచి రిసొ గరచ్ కొడొ, ఆరిచ
నిందల్ చ కొడొ సంగితె తతిస్ చి రిసొచి తీరుప్ సంగుమ్ దె.
జా తపుప్చి కంట అనెన్ కిచొచ్ తపుప్ జో కెరయ్ మెలె,
సతిత్మ్ చ వేర తెంతొచబావుడుల్ క మరియాద దెకెనాయ్, చి
‘మరియాద దెకుమ్ దె’మెన ఇసుట్ మ్ జత అనెన్మానుస్ల్ క
పిటట్వ, సంగుమ్ తెంతొములయ్ తయ్.

11 పేమ తిలొ మింత, గరిచ్క దెక తుయి సికుక్ నాయ్,
గని చెంగిల్ చిక దెక దసిస్ ఇండు. కో సతిత్మ్ ఇండితయ్
గే, దేముడుచొ మానుస్ జతయ్. కో గరిచ్ బుదిద్ ఇండితయ్
గే, దేముడుక *నే దెకిలొసొ మెలి రితి జతయ్. 12 దేమేతి
చి రిసొ ఎతిక్జిన్ ‘చెంగిలొసొ’ మెనసాచి సంగితతి, జోచి
సతిత్మ్ కి జోచి రిసొ సాచి జతయ్. ఆఁవ్ కి జోచి రిసొ

‘చెంగిలొచొ’ మెన సాచి సంగితసి, అనెన్, అంచి సాచిక
‘సతిత్మ్ చి’మెన తుయిజానిస్.

13తుక అనెన్ ఒగగ్ర్ రెగుడుక జతి, గని పుసత్కుమ్ చి సిర
తెన్ రెగుడుక నెసి. 14 బే బేగి తుమ్ తె జెంక ఉచరసి,
చి అయ్ లె, ఆఁవ్ తూయి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దెక సొంత
లటట్బుమ్ దె.

15 తుక సేంతుమ్ తవుస్. తుచ అమ్ చ గోతుసుదల్
తుక జోవయించి జొఒర సంగితతి. ఒతత్చ గోతుసుదల్
ఎతిక్జిన్ క అంచి జొఒర సంగు.

* 1:11 1:11యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 3:6 దెక.
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యూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొయూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్

1 దేముడు అబొబ్స్ చి తెడి పేమ తిల, *యేసుకీసుత్ చి
రచచ్నచి తెడి తిల, జేఁవ్ నిసాన బుకారల్సక యేసుకీసుత్ క
†సేవ కెరొసొజలొ,యాకోబుచొబావొస్జలొ,యూదారెగిడిల్
ఉతుమ్.

2 పబుచి కనాక్రుమ్, సేంతుమ్ చి పేమ అనెన్ తుమ్ క
ఒగగ్ర్ కలుగు జవుస్!

దేముడుక విరోదుమ్ జలిస్ చి రిసొజాగర తతిత్ కోడు
3 పేమ తిల బావుడుల్ , అంచి తుమ్ చి రచచ్నచి రిసొ

తుమ్ క ఉతుమ్ రెగుడుక ఒగగ్ర్ ఇసుట్ మ్ జలయ్. గని,
కిచొచ్చి రిసొ ముకిక్మ్ క అపెప్యి రెగుడుక మెన అంక
జానయ్ జలి మెలె, ఆము తూమ్ పబుచి సుదిద్ జా
జోచయ్ జల మానుస్ల్ క ముకిక్మ్ క దిలి సుబుమ్ కబుర్
మొతుత్ మ్ చి నముకుమ్ పాడ్ నే జతి రితి తుమ్ దెక, వేర
మానుస్ల్ వేర సికడెల్ పబు అమ్ క దిలి జా బోదచి రిసొ
చెంగిల జబాబుల్ తుమ్ దాస. 4 కిచొచ్క మెలె, “ఈంజ
బోదనక జేఁవ్ నిదానుమ్ నెంజిలి రిసొ సిచచ్ జతు” మెన
దేముడు ఒగగ్ర్ అగెగ్ తెంతొ రెగిడల్స సగుమ్ జిన్ తుమ్ చి
సంగుమ్ తె ఉపమెనుస్క లుంకచోరు ‡బెద అసిత్. దేముడుక
నేనల్ జోవయించి ఉపిప్రి విరోదుమ్ జల జేఁవ్ మానుస్ల్
కిచొచ్ కెరతి మెలె, §దేముడు అమ్ క ఆగన్ల్ రితి తెంతొ
విడద్ల్ కెర అసెస్, చి ఆమ్ కీసి ఇండిలెకి బాద నాయ్. అమ్
కిచొచ్ కెరెల్ కి, జోచి దయక అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన
సంగ, దేముడుచి కోడు మారుస్ప కెరతి, చి జోవయించి
ఆఁగ్ చ ఆసల్ ముదొద్ నే కెరంతె “దసిస్ ముదొద్ కెరనుక
నాయ్”మెనఅనెన్మానుస్ల్ క కి సికడత్తి, చి అమ్ చొఎతిక్
ఎజొమాని, ఎకిక్ పబు జలొ యేసుకీసుత్ క *దేముడు నెంజె
మెన సంగిల్ రితి జా,జోచిమరియాద కడిల్ రితి ఇండితతి.

5జలె,తుమ్ క “కెఁయఁక పఁవుస్త్నాయ్”మెనతుమ్ క
అమ్ అగెగ్ పూరి సూనయ్ లమ్. తెదొడి సూన్ తదు జలె,

జతి. గని తుమ్ క అనెన్ ఉచార కెరయిందె. ఐగుపు దేసిమ్
తెంతొ అమ్ చ పెజల్ జల ఇసాయేలుల్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్
దేముడు పడొత్ జేఁవ్ పెజల్ తెచజోవయింక నంపనెంజిలసక
†మొరి సిచచ్ దిలన్.

6 అనెన్, జోవయింక దిలి కామ్, జోవయింక దిలి టాన్
ములిల ‡దేముడుచి దూతల్ క దేముడు కిచొచ్ సిచచ్ దా
అసెస్ మెలె, ఎతిక్క తీరుప్ కెరి ఆకర్ దీస్ క, ముకిక్మ్ జలి
దీసిక జేఁవ్ సిచచ్ జతె ఎదక, ఎటొట్ చి కంట ఎటొట్ తిలిస్ చి
అందర్ తె జేఁవ్ రకితి రితి, కో కెఁయఁక యిపుక నెతిర
గొలుస్ల్ తెన్ జో బంద దా అసెస్.

7 దసిస్యి కి, అమ్ క అనెన్క్ కామ్ జాగర దెకయ్ తయ్.
కేన్ మెలె, §సొదొమ చి గొమొరా పటన్ల్ చి జోవయించి
సుటుట్ నంతచ పటన్ల్ చమానుస్ల్ కి దేముడు సెలవ్ నే దిలి
రితి వేరయ్ ఆసల్ జా, మునుస్బోదల్ తెన్ మునుస్బోదల్
సాని జతె తిల. అమ్ క జాగర దెకయ్ తి రిసొ జోవయించి
సిచచ్ కిచొచ్ మెలె, ఆగితె సిచచ్ జల, చి కెఁయఁక నే విజితి
ఆగితె జేఁవ్ సిచచ్ జవుల.

8 దసిస్, *తుమ్ చి సంగుమ్ తె బెదిల ఉపమెనుస్చి
ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ కి, వెరి సివన్ల్ దెకిల్ రిత జా,
లంజెకమొ కెరజోవయించిఆఁగ్ గార్ కెరంతతి, దేముడుచి
అదికారుమ్ క బితినాయ్, చిజో దేముడు కబుర్ తెదయ్ ల
పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చి ఉజిడ్ చ దేముడుచ దూతల్ క
†దూసుప కెరతి. 9 ‡గని మోసే పూరుగ్ మ్ చొ §మొరిల్స్ తె
జోచి ఆఁగ్ చి రిసొ వెలొల్ దూత జలొ మికాయేలుచి ఉపిప్రి
సయ్ తాన్ వాదన కెరిల్ పొది, మికాయేలు సయ్ తానుక
దూసుప కెరి తీరుప్ సంగుక అదికారుమ్ ఉచరనె నాయ్,
గని ఎకిక్ ఈంజ, “పబుయి తుక తుచి తపుప్చి తీరుప్
సంగుస్”మెలన్.

10 *అమ్ అపెప్ సంగిత ఉపమెనుస్చ మానుస్ల్,
మాతుమ్, జేఁవ్ అరుద్ మ్ నే కెరనిల్సి కిచొచ్ జలెకి జేఁవ్ క
దూసుప కెరతి, అనెన్, జంతువుల్ రిత అరుద్ మ్ నెంతె
జోవయించి ఆఁగిచ ఆసల్ కీసి దసేస్ జరుగ్ కెరంతతి గే మెన
జేఁవ్ కిదసిస్,బుదిద్ నెంతె,జోవయించిఆఁగిచఆసల్ కెర కెర
పాడ్ కెరంతతి. జా ఆస జరుగ్ కెరంతిసి జోవయింక సొంత
పాడ్ కెరయ్. 11 అయొయ్! జోవయించి సిచచ్ కెదిద్ సిచచ్!

* 1:1 1:1నెంజిలె,యేసుకీసుత్ చి సేవ కెరుమెనతుమ్నాసెనుమ్నేజతిరితిఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు దెకతిల,…. † 1:1 1:1నెంజిలెగొతిమానుస్
నెంజిలె గొతిత్ సుదొ. ‡ 1:4 1:4 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:1చి కోడుతె ‘దసిస్ జరుగ్ జయెదె’ మెన సంగిలన్. ఇనెన్, యూదా రెగిడిల్స్ తె ‘జరుగ్ జలి’
మెన దెకితసుమ్. § 1:4 1:4 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:19 దెక. * 1:4 1:4 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:1 దెక. † 1:5 1:5
నిరగ్మకాండుమ్ 32:1-28, 35, సంకాయ్కాండుము 11:1, 14:29, 30, 35. ‡ 1:6 1:6 ఆదికాండుమ్ 6:1-7, పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:4. జేఁవ్
దూతల్మానుస్ల్ చతేర్ బోదల్తెన్లంజె జల. § 1:7 1:7ఆదికాండుమ్ 18:20-29చిపేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ఉతుమ్ 2:6 దెక. * 1:8 1:8పేతురు
రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:10 దెక. † 1:8 1:8పూరుగ్ మ్ ‘దేముడు దెతి సిచచ్ జరుగ్ కెరుక’ మెనమానుస్ రూపుమ్ జల దొగుల దూతల్ ఏక్ సుటుట్ సొదొమ
పటున్మ్ తె గెతికయ్,జాపటున్మ్ చమునుస్బోదల్ జేఁవ్ దూతల్ క లంజె కెర జోవయించిమరియాద కడుక ఉచరల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక
అడుడ్ కెర గుడిడ్ కెరల్న్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11.యూదాఈంజఉతుమ్ రెగిడల్ పొదులె కి పబుచ కబురుల్ సంగిలమానుస్ల్ క పాపుమ్ చమానుస్ల్

దూసుప కెరె తిల, చి అగెగ్చి ఇనెన్క టాలి జతయ్. ‡ 1:9 1:9 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:11 దెక. § 1:9 1:9 దివ్తీయోపదేశ కాండుము

34:1-8. * 1:10 1:10 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:12. † 1:11 1:11 ఆదికాండుమ్ 4:1-16.



యూదా 12 357 యూదా 25

కిచొచ్క మెలె, †బావొస్ క మారొల్ కయీను పూరుగ్ మ్ చొ గెలి
వాట్ ఇండితతి, చి కిచొచ్ కిచొచ్ డబుబ్ల్ లాబుమ్ క ఆసజా,
‡బిలామ్పూరుగ్ మ్ చొ కెరిల్ తపుప్తె జేఁవ్ కిజోవయించిబుదిద్
వికంతతి, చి §కోరహ పూరుగ్ మ్ చొ కీసి మోసేచి దేముడు
దిలి అదికారుమ్ పాడ్ కెరుక ఉచరొల్ గే, జేఁవ్ కి దసిస్,
దేముడుచి కామ్ జోచి అదికారుమ్ పిటట్వుక ఉచరతి, చి
కోరహ చి జోచి పచెచ్న గెల మానుస్ల్ చి రితి నాసెనుమ్ చి
సిచచ్ జా *మొరుల.

12పడొత్ , పబుచి తెడిచి తుమ్ చి పేమ దెకయ్ తి గురుచి
†అనిన్మ్ కెరిస్ తె జేఁవ్ ఉపమెనుస్చ మానుస్ల్ బెద, అనెన్
మానుస్ల్ క నాయ్, గని జోవయింక జెఁవివ్ దెకన, ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి గమమ్త్ తెన్ కతిస్ క, జేఁవ్ మరియాద
నెంజిలిస్ క మురిక్ మరక్ల్ రిత జా, జా పేమ దెకయ్ తి
గురుచి అనిన్మ్ చి విలువ కడత్తి. అనెన్ జేఁవ్, ‡వాదు కెరెల్
మబుబ్ తిలె కి పాని నే జెతె కీసి ఉడడ్ గెతయ్, గే, జేఁవ్ కి
దసిస్. జేఁవ్ కి జా మబుబ్చి రితి కామ్ క నెంజితి. అనెన్,
అంజూరుమ్ రూకు చెంగిల్ తిలె, చలిల్ పొది పాసి అయ్ లె
పొది రూక్ తె పండుల్ దెరుల, గని పంటొలాయితిపొదిపాసి
అయ్ లె కి,జేఁవ్మానుస్ల్కామ్ క నెంజితొరూకు రితజా,చి
§దొవెవ్ర్మొరల్ రిత జతతి. 13అనెన్ జేఁవ్, సముదుమ్ తెచ
వెరి కెరట్ల్ చ రితజా,జోవయించిసొంతపాపుమ్ చిపొగుగ్ ర్
ఉడిడ్త్ రితి కెరతి. అనెన్ కీస జతతి మెలె, ఎకిక్తె సొంత
టాన్ తె వాట్ పిట బులెత్ తిల సుకక్ల్ చ రిత తవుల, చి
దేముడు దిలి జోవయించి సిచచ్ కిచొచ్ మెలె, *ఎతిక్చి కంట
అందర్ తిలిస్ తె గెచుచ్ల.

14తొలితొచొమానుస్ఆదాముఎకిక్లొతెంతొహనోకుఎద
వరస్ తెన్ సతుత్ కుటుంబల్ జలి. హనోకు దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ తెన్ ఇనాయంచి రిసొ ఇనెయిమెన సంగిలన్.
“ఆదె, జోవయించ పరలోకుమ్ చ ఎతివాట్ జిన్ దూతల్

ఎతిక్ తెన్
15 ‘ఎతిక్క తీరుప్ కెరుక, చి దేముడుక నేనల్స
నెసిలస ఎతిక్క,
జోచిమరియాద కడత్ జేఁవ్ కెరల్ పాపుమ్ కమొచి రిసొ
జోవయించి నేరిమ్ వయడుక,
చిజోవయించి రిసొజేఁవ్పాపుమ్ లు సంగిల ఎతిక్ కోపుమ్

కోడుచి నేరిమ్ వయడుక’మెన

పబు ఉత అయ్ లన్.”
16ఉపమెనుస్చి అమ్ సంగిలమానుస్ల్ నిజుమి తిరీమ్

తిరీమ్ గోసల్ లటట్బత్స, దేముడుచి ఉపిప్రి సేంతుమ్
నెంజ వేర వేరచి ఒగగ్ర్ క ఆస జతస, జోవయించ ఆసల్
రితి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండితస, బడాయ్ లటట్బత్స,
లాబుమ్ క అనెన్మానుస్ల్ క పులయ్ తస జవుల.
సతిత్మ్ చ నంపజలసక అనెన్ జాగర సంగిలిసి

17తూమ్, పేమ తిల బావుడుల్ , తుమ్ కిచొచ్ ఉచార కెర
మెలె, †అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చ బారికుల్ జోచి
సెకిక సంగిలిసి. 18జేఁవ్ జోవయించబారికుల్ తుమ్ క,
‡“ఆకర్ దినాల్ క సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి ఆఁసత్స బార్ జవుల.
దేముడుక విరోదుమ్ జల జోవయించి
పాపుమ్ చ ఆసల్ రితి ఇండుల”
మెన తుమ్ క సంగిల. 19 జేఁవ్ సంగిల్ రితి ఈంజేఁవివ్
మానుస్ల్ నంపజలసతె జటుల్ కెరయ్ తతి, దేముడుచి సుదిద్
జోవయించి పెటిట్ తయె నాయ్, చి జోవయించి సొంత
ఆఁగుచ ఆసల్ రితి ఇండితతి.

20 గని తూమ్, పేమ తిలబావుడుల్ , పబుచి సతిత్మ్ చి చి
తుమ్ చినముకుమ్ తెడిటుట్ మ్ కెరన. దేముడుచిసుదిద్ తిలి
ఆతమ్సెకిక పారద్న కెర. 21 దేముడుచి పేమ ఇండుక దెకన.
పరలోకుమ్ తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వరుమ్ అమ్ చొ
పబు జలొయేసుకీసుత్ జరుగ్ కెరె ఎదక,జాక నిదానుమ్ రక.
22 పడొత్ , సగుమ్ జిన్ అనామ్నుమ్ జా అసిత్. జోవయించి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్జా, సతిత్మ్ దెకవ. 23సగుమ్ జిన్ క ఆగి
తెంతొఉరిల్ల్ రితి సయ్ తాన్ చితెంతొ రచిచ్ంచుప కెర, పడొత్ ,
సగుమ్ జిన్ క, జోవయించి పాపుమ్ తె నే బెదితి రితి జాగర
తా, బియఁ జోవయింక కనాక్రుమ్ దెక.
ఆకర్ కోడు

24 జలె, తుమ్ పాపుమ్ తె అనెన్ నే సేడిత్ రితి తుమ్ క
రకుక తెరొల్ , జోవయించి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె తుమ్
పొరపాట్ నెంతె సరద్ తెన్ జోచి మొకెమ్ టీఁవ్ తి రితి దొరుక్
జలిసి జెయిమ్ కెరుక తెరొల్ 25 ఎకిక్లొ దేముడు జలొ,
అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలొ దేముడుక పరలోకుమ్ చి ఉజిడి, గవురుమ్,
అదికారుమ్, సెకి, కిచొచ్ నెంజిలి అగెగ్ తెంతొ తా, అపెప్ కి,
కెఁయఁక తెఁయఁక కి నే పిటెత్ తవుస్! ఆమేన్!

‡ 1:11 1:11 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:15 దెక. బిలామ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ జలెకి, చెతత్ర్ తపుప్ల్ కెరొల్ . ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుచికోడుమారుస్ప కెరుకఉచరొల్ ,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుకవిరోదుమ్తిలమానుస్ల్ “డబుబ్ల్దెమ్ దె”మెంతికయ్,జాడబుబ్ల్
ఆసకయ్ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచి కోడు పిటట్వుకఉచరొల్ , సంకాయ్కాండుము 22:2-35, 31:16. పడొత్ ,బొమమ్ల్ క బలి దిలిసిపెజల్ కంక సికడొల్ ,చిపెజల్
లంజె జతి రితి సికడొల్ , డీసయ్ లిసి 2:14. § 1:11 1:11 సంకాయ్కాండుము 16:1-35. * 1:11 1:11 కోరహ క చిజోవయించ సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ క
బుఁయి గీడ గెలన్, చి జోవయించ అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ ఆగిక డడడ్య్ గెల. † 1:12 1:12 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:13. ‡ 1:12
1:12 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:17 దెక. § 1:12 1:12మాములుమ్మొరున్ కి తయెదె,ఆకర్ చిమొరున్ కి తయెదె. ఆకర్ చిమొరున్ మెలె, పబుక
విరోదుమ్ జలస వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె సిచచ్ జతిసి,ఈంజ. డీసయ్ లిసి 2:11, 20:6, 14 చి 21:8 దెక. మెలె,మొరొల్ రూకు రిత జా, పలితుమ్ దెరి నాయ్, చి జేఁవ్
పలితుమ్ దెరిల్స్ చి రుజుజ్ డీసిలి పడొత్ క ఉటిక్ జాపూరిమొరుల. * 1:13 1:13 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:17. † 1:17 1:17 పేతురు రెగిడిల్
2 నంబర్ ఉతుమ్ 3:2 దెక. ‡ 1:18 1:18 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 3:3 దెక.
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పకటన పుసత్కుమ్
జరుగ్ జంక తిలిసి దేముడు బారిక్ జలొ

యోహానుక డీసయ్ లిసి

మొదొల్ కోడు
1యేసుకీసుత్ ,జోచసేవ కెరసక దెకవుకమెనబేబేగి జరుగ్

జంక తిలిసి దేముడు అబొబ్సి జోక దిలన్. బే బేగి జరుగ్
జంక తిలిసి జా ఎతిక్, జోచొ సేవ కెరొసొయోహానుక జోచొ
దూతచి అతిత్ డీసవ దిలయ్. 2 జలె, దేముడుచి ఈంజ
కబుర్ చి రిసొ,యేసుకీసుత్ దెకయ్ లిఈంజసాచిచిరిసొ,జా
ఎతిక్ 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. యేసుకీసుత్ అమ్ క పేమ కెర, జోచి మొరిన్చి
అరిప్తుమ్జలిసొంతలొఁయిసువడ కెర,అమ్ చపాపల్ చి
సిచచ్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్ కెరల్న్. 6 జో అమ్ క జోచొ
దేముడు జలొజోచొ 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 ‘బలేతపుప్ కెరల్మ్’మెనఒండిలోకుమ్ చసెకుమ్ లుచ
మానుస్ల్ ఏడుకుడు జవుల. దసిస్ జరుగ్ జవుస్! *ఆమేన్!

8 కెఁయఁక తెఁయఁక తిలొసొ, తతొసొ, జెంక తిలొసొ,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ పబు జలొ దేముడు, జొయియ్
మొదొల్ జొయియ్ ఆకర్ మెన అరుద్ మ్ జలి, “ఆఁవ్ అలాఫ్,
ఆఁవ్ ఓమెగ”మెన సంగితయ్.
పతామ్స్ డిబబ్తె యోహాను తిలి పొది యేసుపబు

డీసిలిసి
9 ఆఁవ్ తుమ్ చొ బావొ జలొ యోహాను, జలె, యేసుచి

తెడి తుమ్ 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 రిసొచి సాచి,
సూనయ్ తె తిలి రిసొ జేలి జా పతామ్స్ డిబబ్తె తిలయ్.
10ఒతత్ 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 “తుయి
అపెప్ కిచొచ్ దెకితె గే, ఏక్ †పుసత్కుమ్ తె రెగడ్, నంపజలసచ
ఆఁవ్ సంగిత సతుత్ సంగుమ్ లుతె తెదవు. ఎపెసు, సుమ్రన్,
పెరగ్ము,తుయతెత్ర,సారీద్స్,పిలదెలిప్య,అనెన్లవొదికయ
పటున్మ్ తెచి సతుత్ సంగుమ్ లుతె తెదవు”మెనజాఅవాడ్
అంక సంగిలన్.
డీసన్ సేడిల్సి

12తెదొడి అంకజా కోడు సంగిలి అవాడ్ తిలొసొక దెకుక
మెన, ఆఁవ్ పసిల్ లె, సతుత్ దివొవ్ తిత బఙర్ క తెయార్
కెరల్ తంబల్ దెకిలయ్. 13 జేఁవ్ తంబల్ చి నెడ్ మె ఎకిక్లొ
టీఁవొజ తిలొ. జో కీసొ తిలొ మెలె, ‡మానుస్ జా జెరిమ్లొ
రితొ డీస, చటెట్ పాఁవితి దిగిల్ లాల్ చి గలన తా, గుండె
బఙర్ చిపటక్ §బందనతిలొ. 14జోచి *బోడిచిసెండి,పూరి
చొకిక్లి ఊలుచి ఎదిలి, మంచుచి ఎదిలి చొకు తయెదె.
జోచ అంకివొ, ఆగివొ లగిలి రితి తిల. 15జోచ చటొట్ , ఆగితె
డడడ్ దగదగాలన్ మెరుస్ప జతి కంచుచి రితి తిల. జోచి
అవాడ్, వెలిల్ బూరుమ్ చి పాని సూఁయి జతి అవాడ్ చి రితి
బడబడాలన్జయెదె. 16జోచొఉజిల్అతిత్ సతుత్ సుకక్లదెర
తిలన్,చిజోచిచోండి తెంతొదొనిన్ పకక్లెవాండి తిలి కండా
బార్ జతె తిలి, చి జోచి మొకొమ్, పొదుద్ పూరి సతుత్ తెన్
ఉజిడి లగితెపొది కీసి తయెదె గే, దసిస్ జలె.

* 1:4 1:4యూదుల్ తెన్, ‘సతుత్ ’ మెలి నంబర్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, పూరి తిలిసి ఇనెన్ దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్ తె ఏక్ సతుత్ సంగుమ్ లుచ నవొవ్
దెరజోవయింక ఎకెక్క్ కబురుల్ సంగెదె, గని ఏక్ వేలఈంజ ‘సతుత్ ’ నంబర్ ఒండిలోకుమ్ చ నంపజలసచ సంగుమ్ లుమొతుత్ మ్ క కి ఏక్టాలి జయెదె. † 1:4
1:4 ‘సంగుమ్’మెలె, ఏక్ తెచ నంపజలసమొతుత్ మ్ క ‘సంగుమ్’మెనుక జతయ్. ‡ 1:4 1:4 సతుత్ ఆతమ్ల్మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచి 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. § 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. కుపియబాస 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. ‡ 1:13 1:13దానియేలు

7:13, 14. § 1:13 1:13యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్ దసొ దిగిల్పాలుమ్ చి బఙార్ రగుమ్ పటక్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి

జలొ కేన్ జవుస్మానుస్ గలన బందన తయెదె. ఇనెన్,యేసుక ‘జోముకిక్మ్జలొపూజరి’మెనఈంజటాలి రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. * 1:14 1:14దానియేలు
7:9.
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17 జోక దెకిల్ బేగి, మొరొల్ రితొ జా జోచి చటెట్ సేడ
గెలయ్. గని జోచొ ఉజిల్ ఆతు తెన్ అంక చడ, అంక
కిచొచ్ మెలన్ మెలె, “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, అనెన్ మొరున్క చి మొరల్స్ క రకితి టాన్ కచి
†తాలుమ్ అంచి అతిత్ అసెస్. 19జాకయ్తుయి కిచొచ్ అపెప్
దెకితసి గే, రెగుడు. అపెప్చి కి పడొత్ క జరుగ్ జంక తిలిసి కి.
20 పడొత్ అంచొ ఉజిల్ అతిత్ తిల సతుత్ 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 కిచొచ్మెలె, 2 †తుచి కమొ కీసచ గే, తుయిఅంచి
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 గార్మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర, ‘కీసుత్ చ నెంజితి’ మెన
తుమ్ రుజుజ్ కెరిల్సి కి ఆఁవ్జాని. 3అంచినావ్ చి రిసొతుమ్
ఒగగ్ర్ నిదానుమ్తెన్ఓరుస్పజాఅనామ్నుమ్నేజలిసిఆఁవ్
జాని.

4 “గని తుచి ఏక్ తపుప్చి రిసొ అంక కిచొచ్ బాద అసెస్
మెలె, కిచొచ్ తీరుప్ సంగుక అసెస్మెలె,అంచిరిసొచితుచితె
తిలి తొలితొచి పేమ పఁవస్ ముల దిలదు. 5 జాకయ్,
అగెగ్ కీసి అంక ఒగగ్ర్ పేమ కెరె తిలదు, అపెప్ కీసి అసుస్స్
గే ఉచర. అపెప్చి తపుప్ ఒపప్న పెటిట్ దుకుమ్ జా,
తుమ్ తొలితొ నంపజలి పొది ఇండిలి పేమ కమొ అపెప్
తెంతొ అనెన్ ఇండ. నెంజిలె, జా తపుప్ ఒపప్న చెంగిల్
జతి రితి తుమ్ మారుస్ప నే జలె, తుమ్ తె ఆఁవ్ జా
కెర, తుమ్ చి దీవుకంబుమ్ ఉరల్ వెంట గెలిందె. 6 జలె
తుమ్ తె చెంగిల్ కామ్ ఏక్ అపెప్క అసెస్. కిచొచ్ మెలె, జేఁవ్
‡‘నీకొలాయితులు’ మెలసచ కమొ దూర్ 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 చొదూతక 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
సొమాస్రుమ్ జా అసుస్స్. పడొత్ ‘యూదుల్ ఆమ్’ మెనన
సతిత్మ్ చ యూదుల్ నెంజిలస; సయ్ తాన్ చి సంగుమ్ తె
బెదితస జేఁవ్; జలె, తుమ్ క దూసుప కెరిసి ఆఁవ్ జాని.
10 తుమ్ అపెప్ సేడుక తిల అలల్ర్ చి రిసొ తుమ్ బియఁ
నాయ్. 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 జతి మొరున్,
జోవయింక తయెనాయ్.
పెరగ్ము పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

12 “పడొత్ పెరగ్ము పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి
మెన రెగుడు.

“దొనిన్ పకక్లెవాండి కెరిల్ కండా దెరొల్సొతుమ్ క సంగిలిస్
కిచొచ్ మెలె, 13 తుమ్ జితిసి కేనె గే జాని. కేనె మెలె,
సయ్ తాన్ చి సింగాసనుమ్ తిలిస్ తెయి. అంచి నావ్
డిటుట్ మ్దెరన్ తసు,పడొత్ అంక నిదానుమ్నముకుమ్తిలొ
అంచి సాచి సంగితె తిలొ అంతిపయను బులెత్ తిలి పొది
కి, తుమ్ చి నెడిమి సయ్ తాన్ జితిస్ తె జో అంతిపయను
జేఁవ్మారెల్ 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 బిలామ్ సికడిల్సి సిక
‘చెంగిలి’ మెంతతి. అమ్ చ ఇసాయేలులు దేముడుక

† 1:18 1:18మెలె, మానుస్ ఒతత్ తంక, నెంజిలె విడద్ల్ జా పరలోకుమ్ తె నెంజిలె ఆగి గొయితె గెచుచ్క సెలవ్ దెతి సెకి కచి మెలె, యేసుచి. * 2:1 2:1
1:20 దెక. † 2:2 2:2 దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్ తె ‘సతుత్ సంగుమ్ లుచ దూతల్ క’ మెన ఎకెక్క్ కబురుల్ జోవయింక రెగడ్ అసెస్. ఎతిక్ సంగుమ్ చొ
దూతక ఏక్ కబుర్. గీకు బాస తెన్ఈంజ ‘డీసయ్ లిసి’మెలిపుసత్కుమ్ తెఈంజేఁవ్ సతుత్ కబురుల్ రెగిడిల్స్ తె ఎతిక్ కబుర్ తె ‘తుయి’, ‘తుచి’, ‘తుక’మెలకొడొ రెగడ్
అసెస్. గని ఎతిక్ సంగుమ్ చొ దూతజోవయించి సగుమ్ చమానుస్ల్మొతుత్ మ్ క టాలి రితి జయెదెమెన, తుక తుమ్, తుచిక తుమ్ చి, తుకక ‘తుమ్ క’మెన రెగడ్
అసుస్మ్. దసిస్ 2:2 కోడుతె తుచ కమొక ‘తుమ్ చ కమొ’మెన, 2:3 నంబర్ కోడుతె తుయిఒగగ్ర్ తెన్ నిదానుమ్ ఓరుస్ప జాఅనామ్నుమ్ నే జలిస్ క తుమ్ ఒగగ్ర్
తెన్ నిదానుమ్ఓరుస్పజాఅనామ్నుమ్నేజలిసిమెన రెగడ్ అసుస్మ్. దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్మొతుత్ మ్ తెఈంజసొసుట్ మ్ కెర అసుస్మ్. ‡ 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 2:7మెలె, దేముడు
అబొబ్స్ చియేసుచి ఆతమ్.
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సతిత్మ్ ఇండితిసి పిటట్య్ తి రితి, బొమమ్ల్ క దిలిసి కంక చి
లంజె కమొతెబెదుకబాలాకుక *బిలామ్సికడల్న్. 15దసిస్,
‘నీకొలాయితులు’ మెలస సికడిత్సి నంప కెరస సగుమ్ జిన్
తుమ్ తెఅసిత్. 16జాకయ్,తుమ్తపుప్ జలిసి ఒపప్న, పెటిట్
దుకుమ్ జా, జా తపుప్ల్ ముల. నెంజిలె, బే బేగి తుమ్ తె
జా కెర, అంచి చోండి తెంతొ బార్ జలి †కండా తెన్ జేఁవ్
మానుస్ల్ చి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెరిందె.

17 “సంగుమ్ ల్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇనెన్తెన్
కిచొచ్ సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు. ఈంజ
లోకుమ్ సికడిత్స్ చి ఉపిప్రి కో జీనుల గే, లుంకిల్ రితి తిలి
పరలోకుమ్ తెంతొ ఆఁవ్ సువితి ‘మనాన్’ మెలి అనిన్మ్
జోక దెయిందె, చి అనెన్ కిచొచ్ దెయిందె మెలె, జోక ఎకెక్కల్క
చొకిక్ల పతల్ దెయిందె. జోతె ఎతిక్ మానుస్క జోచి పతె,
జోక నొవి నావ్ రెగడ్ దెయిందె. కేన్ నావ్ కకక్ దెయిందె
గే, ఎకిక్ జోకయ్ సొంత ఎరెక్ జయెదె, గని అనెన్ కకక్య్
నాయ్.
తుయతెత్ర పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

18 “పడొత్ తుయతెత్ర పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొదూతక ఇసి
మెన రెగుడు.

“ఆగి లగిత రితఅంకివొ తిలొ, దగదగాలన్మెరుస్ప జతి
కంచు డీసత్ రిత చటొట్ తిలొ, దేముడుచొ పుతుత్ సి తుమ్ క
సంగ తెదయ్ త కొడొఈంజేఁవ్.

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
ఆఁవ్ జాని. 20 గని తుమ్ చి రిసొ అంక కిచొచ్ బాద, కిచొచ్
తీరుప్ సంగుక అసెస్ మెలె, ‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితిసి
ఆఁవ్’ మెన ఆరి సంగుమ్ తె తేర్ బోద యెజెబెలు 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
దుకుమ్జా,జాపాపుమ్ములుస్’మెనఅగెగ్య్తెంతొజాక
అవ్ కాసుమ్దాఅసిస్, గనిజాచి లంజెచి రిసొ విసారుమ్ కి
జయె నాయ్. 22ఈందె, జాక జబుబ్ తెదయిందె, చి జాచి
తెన్ లంజె జతస ఎతిక్జిన్ క గొపప్ అలల్ర్ సేడయిందె. జాచ
కమొ, జా కెరిల్స్ చి రిసొ, జాచి దుకుమ్ జా నే ములిలెగిన,
23 పడొత్ , జాచ బోదల్ జల జాచ కోడు సూనల్సక మొరున్
లయడిందె. దసిస్ సిచచ్ కెరెల్, ఎతిక్ సంగుమ్ చ కిచొచ్ చినుల
మెలె, ఎతిక్ మానుస్చి బుదిద్ , ఎతిక్ మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి
ఆఁవ్ దెకితిసి సికుల,చితుమ్ తెఎతిక్మానుస్చ కమొఎద
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 తిసి కో సికుస్ నాయ్. తుమ్ కయ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, 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. 26 కో జీన ఆకర్ ఎద అంచ కమొ నిదానుమ్
ఇండుల గే, అంక నేనల్ మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి జోవయింక
అదికారుమ్ దెయిందె. 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 అంకయ్అదికారుమ్దాఅసెస్ గే, దసిస్
జోనిదానుమ్తిలసకయ్ఆఁవ్అదికారుమ్దెయిందె, 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 ఇసి మెన
రెగుడు.

“దేముడుచ *సతుత్ ఆతమ్ల్ తిలొ †సతుత్ సుకక్ల్ దెరొల్సొ
తుమ్ క సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చ కమొ ఆఁవ్ జాని.
తుమ్ క ‘జివివ్ అసిత్’ మెన మానుస్ల్ ఉచరతి, గని తుమ్
మొరయ్ అసుస్స్. 2 తుమ్ చెదొద్య్ జా, చి మొరిల్ రితి నే
మొర ఇదిలిదిల్ సేఁసిలితె డిటుట్ మ్ కెరన. కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ చ కమొ ‘అంక దేముడుచి మొకెమ్ పూరి చెంగిల్ చ
నెంజిలి’మెన దెక అసిస్.

3 “జాకయ్, తుమ్ క అగెగ్ దిలిసి, తుమ్ సూన
నంపజలిసి, గురు కెరన, పోసన, తుమ్ చి తపుప్ ఒపప్న
పెటిట్ దుకుమ్జా 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,
అంచిపరలోకుమ్ చిఉజిడ్ తెబెదుకజేఁవ్విలువమెలిరితి
ఆఁవ్ దెకితసి,చిచొకిక్లపాలల్ గలనఅంచితెన్ ఇండుల.
5 కో దసిస్ జీనుల గే, దసిస్ జోక చొకిక్ల పాలల్ దెయిందె,
చి గలనుల, చి పరలోకుమ్ తె బెదితసచ నవొవ్ ఆఁవ్ రెగిడిల్
పుసత్కుమ్ తె జోచి నావ్ ఆఁవ్ పుంచి నాయ్. అంచొ అబొబ్
జలొ దేముడుచి మొకెమ్ కి జోచ దూతల్ చి మొకెమ్ కి ‘జోచి
నావ్ అసెస్’మెన ఒపప్న్ దె.

* 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.
‡ 2:28 2:28 డీసయ్ లిసి 22:16 దెక. * 3:1 3:1 1:4 చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 3:1 3:1 1:20చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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6 “సంగుమ్ ల్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇనెన్తెన్
కిచొచ్ సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు.
పిలదెలిప్య పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

7 “పిలదెలిప్య పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి
మెన రెగుడు. పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ, సతిత్మ్ తిలొ,
దావీదు రానొచి తాలల్ దెరితొ, జో ఉగిడెల్ కో డంకుక నెతిరి,
జో డంకిలె కో ఉగుడుక నెతిరి, జో తుమ్ 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. 9ఈందె,
‘యూదుల్ అమ్’ మెన అబదుద్ మ్ క సంగిత, నిజుమ్ చ
యూదుల్నెంజిల,సయ్ తాన్ చిసంగుమ్ తెబెదితసక 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 చిబాద తుమ్ క పిటట్యిందె.
11ఆఁవ్ బే బేగి అనెన్ జెయిందె. తుమ్ క తిలిస్ నిదానుమ్
తెన్, డిటుట్ మ్ దెరన; తుమ్ చి బవుమానుమ్ కో కి నే ఉరిల్తి
రితి తా. 12కో జీనుల గే, అంచొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి
గుడితెచ టీఁవొ కెల సత్ంబుమ్ జేఁవ్ జతి రితి కెరిందె. జోచి
జా దేముడుచి గుడిక జేఁవ్ కెఁయఁ ములితి నాయ్. అంచొ
దేముడుచి నావ్, పడొత్ జో అంచొ దేముడుచి పటున్మ్ చి
నావ్;మెలె,అంచొదేముడు తెంతొపరలోకుమ్తెంతొఉత
జెతికయ్ నొవియెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి నావ్; పడొత్ అంచి
సొంత నొవినావ్, 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 “లవొదికయ పటున్మ్ చొ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి
మెన రెగుడు.

‡“ ‘ఆమేన్’ మెలొ, నిదానుమ్ తిలొ, సతిత్మ్ సాచి
జలొసొ, దేముడు జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క ఆదారుమ్ తిలొసొ
తుమ్ క సంగిలిస్ కిచొచ్ మెల, 15 “తుమ్ చ కమొ ఆఁవ్
జాని. తుమ్ ఉసుమ్ రితి నాయ్, సీడొ రితి నాయ్! తుమ్
ఉసుమ్ తంక అంచి ఆస. నాయ్ మెలె, సీడొ జలె, సీడొ
మెనుక జతి. 16 జలె, తుమ్ క ఉసుమ్ మెనుక నెంజె,
సీడొ మెనుక నెంజె, గని దొనిన్చి నెడిమి తా, ‘చెంగిల్
అసుస్మ్’ మెన దసేస్ 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 తుమ్ ఉచరనెల్కి, ఆతమ్క దెకిలె, తుమ్ బాద
తెన్, నిసాక్రుమ్ జా, బీద జా, గుడిడ్ జా, డుమ్ డయ్ జా
అసుస్స్ మెన నేనుస్.

18 “జాకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ బుదిద్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ సొమాస్రుమ్ జతి రితి, అంచి ఆగితె డయ పూరి
చెంగిల్ కెరిల్ బఙరి గెనన. తుమ్ డుమ్ డయ్ తతిసి నే
డీసిత్ రితి గలనుక మెన ఆఁవ్ దెత చొకిక్ల పాలల్ గెనన,
చి తుమ్ చ అంకివొ చెంగిల్ జా డీసిత్ రితి, కాటిక అంచితె
గెనన. 19 ఆఁవ్ కకక్ పేమ అసిస్ గే, జోచి తపుప్ల్ చి రుజుజ్
దెకవ, ‘సమయుమ్తెనిన్బుదిద్ జతు’మెనయ్సిచచ్దెతసి.
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
అవాడ్సూన కెవిడ్ ఉగుడుల గే,జోచితెడిజాపెసజెయిందె,
చి జో తెన్ అనిన్మ్ కయిందె, చి జో అంచి తెన్ అనిన్మ్
కయెదె. 21 కో జీనుల గే, ఆఁవ్ కీసి జీన కెర అంచొ అబొబ్
జలొ దేముడుచి సింగాసనుమ్ తెజోతెన్ 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”మెనసంగిలన్. 2సంగిల్బేగి,దేముడుచి
యేసుచి ఆతమ్సెకిక ఒతత్ పరలోకుమ్ తె తిలయ్, ఒతత్ ఏక్
సిఙాసనుమ్ అసెస్, చి సింగాసనుమ్ తె ఎకిక్లొ వెస అసెస్!
3జోఒతత్ వెసిలొసొకీసిడీసిలన్మెలె, వజుమ్ చిరితిచొకు,
చి రితి ఎరనఉజిడి లగిలన్,చి సిఙాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత
పచచ్న రంగుచి దూన్ చి ఉజిడి లగితె తిలి.

4 జా సింగాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత అనెన్ విసెస్క్ చెతత్ర్
సిఙాసనల్ తిల, చి జేఁవ్ సిఙాసనల్ ఎకెక్క్ తె విసెస్క్
చెతత్ర్ జిన్ చొకిక్ల పాలల్ గలనల్, బోడి బఙర్ చ కిరీటల్
గలనల్, విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ వెస అసిత్. 5జా
సిఙాసనుమ్ తెంతొ బిజిలి మొలిక్తయ్, చి అవాడుల్ చి
ఉరుమ్ల్ చిఅవాడ్జెతయ్. సింగాసనుమ్ చిపురెతొవతిత్వొచ
సతుత్ దివొవ్ లగితతి. జేఁవ్ దివొవ్ దేముడుచి †సతుత్ ఆతమ్ల్.

‡ 3:14 3:14మెలె, సతిత్మ్ కెరొ, నిజుమ్తిలొ, ఎతిక్ జరుగ్ కెరొసొ. * 4:1 4:1 1:10 దెక † 4:5 4:5 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్క ఈంజటాలి జతయ్. 1:4చి ఎటొట్ చి చి కొడొ దెక.
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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 రితొ.
అనెన్క్ జీవు వసొస్ పిలల్చొ రితొ, అనెన్క్ జీవుక మానుస్చి
మొకొమ్ చి, అనెన్క్ జీవు ఉడిడ్తొ గిదుద్ చొ రితొ డీసిలన్.
8 జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్ ఎతిక్క, ఏక్ ఏక్ జీవుక సొవు రెపప్ల్
తిల, అనెన్, ఉపిప్రి కి, జోవయించి రెపప్ల్ తెడి కి బెరు
అంకివొ తిల, చి రాతిమెదెద్నె 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 జితొసొక జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్ కెఁయఁక
గవురుమ్,మరియాద దెతతి, కెఁయఁక జో కెరిల్ దయక జోచి
సరద్ సంగితె తతి పొది, 10 విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొచి చటెట్ సెరున్ సేడ,
జేఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితొసొక జొకరతి. సిఙాసనుమ్ చి
పురెతొజోవయించ కిరీటల్ తిఁయదా గనుమ్ గాయితతి.
11“తుయిఅమ్ చొపబు,అమ్ చొదేముడు 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

1 పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, సిఙాసనుమ్ తె వెస
తిలొసొచొ ఉజిల్ అతిత్ సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ దెకిలయ్.
జా పుసత్కుమ్ చి తెడి, ఉపిప్రి కి రెగిడిల్స్ తిలి. చి కో
ఇసుట్ మ్అయ్ లిరితిజాసుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్నేఉగుడుక
మెన, సతుత్ ముదల్ తెన్ ముద గెల తిల. 2 తెదొడి కిచొచ్
దెకిలయ్ మెలె, డిటుట్ మ్ చొ దూత ఎకిక్లొ గటిట్ఙ అవాడ్
కెరన కిచొచ్ మెన సాడుప కెరల్న్ మెలె, “ఈంజ సుటుట్ ప
కెరిల్ పుసత్కుమ్ చ ముద కడ ఉగుడుక తగుప జలొసొ
కో?” మెన కేక్ గలొల్ . 3 గని సుటుట్ ప కెరిల్ జా పుసత్కుమ్
ఉగుడుక జలెకు, ఒతత్ తిలిసి దెకుక జలెకు, బూలోకుమ్ తె
కి పరలోకుమ్ తె కి, బూలోకుమ్ క ఎటొట్ లోకుమ్ తె కి తగుప
జలొసొ కో కి డీసె నాయ్ చి రిసొ, 4ఆఁవ్ ఏడ గెలయ్; జా
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ ఉగుడుక కి ఒతత్ తిలిసి దెకుక కి

కో తగుప జలొసొ డీసె నాయ్ చి రిసొ. 5 తెదొడి, ఒతత్చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ అంక, “ఏడు నాయ్. ఈందె,
యూదా పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ వెలొల్ సింవుమ్
జలొ రితొసొ, దావీదుచి సెకుమ్ తెచి చేరుతె బార్ జలొసొ,
జీనఅసెస్, చి సుటుట్ ప కెరిల్ జాపుసత్కుమ్ఉగుడుక, చి జేఁవ్
సతుత్ ముదల్ కడుకజోతగుపజాతిలొసొ”మెనసంగిలన్.

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 తిలొ
మెలె, అరిప్తుమ్ క కండయ్ జలి రితి జా తిలన్, చి జోక
సతుత్ కొముమ్ల్ చి సతుత్ అంకివొ తిల. ఈంజేఁవ్ కిచొచ్
జవులమెలె, దేముడు ఒండి బూలోకుమ్ తె తెదయ్ లజోచ
‡సతుత్ ఆతమ్ల్. 7 జా 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
వెలెల్ల మానుస్ల్, జామెండపిలల్చి మొకెమ్ సెరున్ సేడల్. జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ తె ఎతిక్ సుదల్ కిచొచ్ దెర తిలొ మెలె, ఎకెక్క్
వీనెల్, చి బఙర్ చ గినన్లు. జేఁవ్ గినన్ల్ తె కిచొచ్ తిలిమెలె,
బెరు దూపుమ్ తిలి. జా దూపుమ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
పబుచసొంతజలమానుస్ల్ చపారద్నల్. 9తెదొడిజేఁవ్ ఏక్
నొవి గనుమ్ గాయిల.
“ఈంజ సుటుట్ ప జలి జా పుసత్కుమ్ నఙ, జేఁవ్ చి ముద

కడుక తూయితగుప జలొసొ!
కిచొచ్క మెలె, తూయిఅరిప్తుమ్జామొర,
దేముడుచ జా గెతు మెన
తుచి సూఁయి జలిలొఁయి తెన్మానుస్ల్ క అనెన్ గెననల్ది.
జేఁవ్మానుస్ల్ క ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్బాసల్ తెంతొ,
ఎతిక్ పెజల్తెంతొ, ఎతిక్రాజిమ్తెంతొ 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, చి మానుస్ల్ జోచి గవురుమ్

గాయితిసి
జోకయ్ కలుగు జంక జొయియ్ తగుప జలొసొ!”

* 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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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, చి మెండపిలల్చి 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

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.
2 ఆఁవ్ దెకిలె, ఆదె! చొకిక్లొ గోడొ డీసిలి, చి జా గోడొతె
వెగిలొసొక దూన్ తిలి, చిజోక ఏక్ కిరీటుమ్ †దిల, చిబార్
జా,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 4అనెన్క్ గోడొ; ఒగగ్ర్ ఎరనచొ;బార్
జలన్. జాగోడొతె వెగిలొసొక కిచొచ్ సెలవ్ తిలిమెలె, ఒండి
బూలోకుమ్ తెచి సేంతుమ్ పిటట్వుక; మానుస్ల్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొమారి రితి; చి వెలిల్ కండా జోక ‡దిల.

5 జలె మెండపిలల్ తినిన్చి ముద కడిత్కయ్, తినిన్చొ జీవు
“ఇనెన్ జే!” మెన కేక్ గలిసి సూనల్య్. ఆఁవ్ దెకిలె,
ఆదె! నీడొ గోడొ, చి జాతె వెగిలొసొచి అతిత్ తకిక్డి అసెస్.
6 అనెన్, జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్ చి నెడ్ మె తెంతొ ఏక్ అవాడ్
కిచొచ్ సంగిలిసి సూనల్య్ మెలె, “ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి
డబుబ్ల్ క ఎకిక్పాతెక్ గోదుమ్,చిఏక్ దీసిచి కూలిచిఎదిలి
డబుబ్ల్ క తినిపొరిన్ §బారిల్ దాన్దొరుక్ జయెదె. గనితేలుక
చిదాచ రసుస్మ్ క గార్ కెరుక నాయ్!” మెనజాఅవాడ్ కేక్
గలన్.

7మెండపిలల్ చెతత్ర్ చి ముద కడిత్కయ్, “ఇనెన్ జే!” మెన
చెతత్ర్ చొ జీవు కేక్ గలిలిసి సూనల్య్. 8అనెన్ దెకిలయ్, చి
ఆదె! కిచొచ్ రంగుగె సంగుక నే బెదిలిసి రితొ ఏక్ గోడొ. జాతె
వెసిలొసొచి నావ్, ‘మొరున్’, చి మొరల్స్ క రకితి లోకుమ్
జోచి పటిట్ గెతయ్. అనెన్, ‘మొరున్’ మెలొసొక చి మొరల్స
రకితి లోకుమ్ క కిచొచ్ సెలవ్ తిలి మెలె, యుదుద్ మ్ వాట్,
కకురి వాట్, జబుబ్ల్ వాట్ చి డొంగెచ జంతువుల్ గెతివాట్
మానుస్ల్ కమారిసెలవ్తిలి. ఒండిలోకుమ్ కచెతత్ర్వాటల్
తిలె, జేఁవ్ చెతత్ర్ వాటల్ తె ఏక్ వాటతె మానుస్ల్ క దసిస్
మారుక సెలవ్ జా తిలి.

9మెండపిలల్ పాఁచ్ చి ముద కడిత్కయ్, పరలోకుమ్ తెచి
బలి దెతి టాన్ చి తెడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, విరోదుమ్
మానుస్ల్ మారల్సచ జీవుల్ క దెకిలయ్. దేముడుచి
సుబుమ్ కబుర్ జేఁవ్ సూనయ్ లి రిసొ, చి యేసుచి
రిసొ జేఁవ్ సాచి సంగిలి రిసొ, జేఁవ్ విరోదుమ్ మానుస్ల్
జోవయింక మార తిల. 10 జేఁవ్ దసిస్ మొరల్సచ జీవుల్
గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన కేక్ గల మెలె, “ఎతిక్చి
ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ పబువ, తుయి ఎతిక్ సుదిద్
తిలొసొ, నిజుమ్ తిలొసొ, బూలోకుమ్ తె జితస అమ్ క
మార అమ్ చి లొఁయి సుఁవిలి రిసొ కెఁయఁక జోవయింక
సిచచ్ కెరె గే?” మెన కేక్ గలిల. 11 తెదొడి జోవయింతె
ఎతిక్ మానుస్ల్ క చొకిక్లొ పాలల్ *దా, కిచొచ్ మెల మెలె,
“అనెన్ ఇదిల్ రక. మానుస్ల్ తుమ్ కయ్ కీసిమారల్ గే, దసిస్,
తుమ్ చ బావుడుల్ జత పబుచ అనెన్ సేవ కెరసక మారుల.
జేఁవ్ దసిస్ మొరస ఎతిక్జిన్ చి లెకక్ బెరె ఎదక రక, చి
తుమ్ క, జోవయింక మారల్సక సిచచ్ దెయెదె” మెన జబాబ్
దిలన్.

12 మెండపిలల్ 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 †అంజూరుమ్
రూక్ చ చలిల్ పొదిచకాయల్ కీసి జేడ గెచుచ్ల గే, దసిస్ జేఁవ్
సుకక్ల్ జేడ గెల. 14పడొత్ , కేన్ జవుస్పుసత్కుమ్ముదొద్ కెరెల్
కీసి జయెదె గే, దసిస్, ఆగాసుమ్ ముదొద్ జా డీసె నాయ్, చి
జోవయించ జోవయించ టానుల్ తెంతొ ఎతిక్ డొంగల్, ఎతిక్
డిబబ్ ఒతత్ తెంతొ గెలి.

15 తెదొడి బూలోకుమ్ చ రానలు, ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్, జమానుల్ చ అదికారుల్, సొమాస్రుల్ , బలుమ్
సెకిచ మానుస్ల్, ఎతిక్ మానుస్, గొతిమానుస్ జలెకి, గొతి

§ 5:14 5:14 ఎబీ బాస తెన్ ‘ఆమేన్’ మెనుల. * 6:1 6:1 4:6-8 దెక. † 6:2 6:2 జా కిరీటుమ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత జో
గోడొతె వెగిలొసొక దిలన్ గే మెండపిలల్ జలొ యేసు దిలన్ గే, కచిగె అతిత్ జోవయింక దావడల్ గే, గని జా జరుగ్ జంక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కచితుమ్

సెలవ్ దా తిలన్, నెంజిలె జరుగ్ జతి నాయ్. ఈంజేఁవ్ కమొ ఎతిక్ జొయియ్ జరుగ్ కెరయ్, గెద. ‡ 6:4 6:4 కో దిల గే నేనుమ్. § 6:6 6:6ఈంజ దేసిమి
కీసిముకిక్మ్ క చింబొ కవుల గే,జాదేసిమ్ చముకిక్మ్ క గోదుమ్ క కెరిల్ పోడియొగేపోడియొగే రంద దసచక అనిన్మ్ కెరుల. గని కారు తిలె, ఎతిక్ కరీదిజా గెలె,
ఈంజ దేసిమి కీసి తందుడ్ చి కంట డేరొ తొకిక్ కరీద్ జయెదె, చి చింబొ నెంజిలె కులర్ కవుల గే, దసిస్ జా దేసిమిగారు తిలె,బారిల్ దాన్ క అనిన్మ్ రందుల; గెనుక
సవుక ఒతత్చి రిసొ. * 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.



పకటన 6:16 364 పకటన 7:17

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. 17 జోచి
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

1ఇనెన్చి పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె,బూలోకుమ్ చచెతత్ర్
పకక్లె చెతత్ర్ దూతల్ టీఁవొజ తా, చెతత్ర్ దికుక్ల్ చి వాదు
దెర, కేన్వాదు బుఁయెయ్ కి సముదుమ్ తె కి, కేన్ రూక్ తె కి నే
వీరి రితిఅడుడ్ కెరతి. 2తెదొడి,పొదుద్ బార్ జతి పకక్ తెంతొ
అనెన్క్ దూత,ఉపిప్ర్ జెంక, జీవ్తతొజీవ్ దెతొదేముడుచి
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 విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్
జోచి ముద గలంతస జవుల. కేనె కేనెచ మెలె, అమ్ చ
*ఇసాయేలులుచ ఎతిక్ సెకుమ్ లుతె బెదిలస. 5యూదాచి
సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, రూబేనుచి సెకుమ్ తె బార
వెయిల్ జిన్ క, గాదుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ 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, యోసేపుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, చి
బెనాయ్మీను చి సెకుమ్ తెబారవెయిల్జిన్ కజోజోచిముద
గల తయెదె.
పబుచయ్ జలమానుస్ల్ జోచి గవురుమ్ సంగిలిసి

9 ఇనెన్చి పడొత్ అనెన్ దెకితె తిలె, ఆదె! కేన్మానుస్ లెకక్
కెరుక నెతిరి జనాబ్ ఒతత్ తిల. ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొ, ఎతిక్
సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్ పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ బాసల్ తెంతొచ
జా తా, 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 చి మెండ
పిలల్తెయిఅసెస్!” మెన కేక్ గలల్.

11అనెన్, సింగాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత, విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్
వెలెల్ల మానుస్ల్ చి సుటుట్ నంత, †చెతత్ర్ జీవుల్ చి
సుటుట్ నంత దూతల్ ఎతిక్ టీఁవొజ తా, జోచి మొకెమ్ సెరున్
సేడ కిచొచ్ మెన సంగ దేముడుక జొకరల్ మెలె,
12 “ఆమేన్!‡
మానుస్ల్జోచిగవురుమ్గాయితిసి, గవురుమ్,గాయ్నుమ్,
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?” 14 జాకయ్ కిచొచ్ మెలయ్ మెలె, “బాబు,
తుయి జానిస్” మెలయ్, చి జేఁవ్, “ఒగగ్ర్ అలల్ర్ జంక
తిలి జా వెలిల్ బాదతె తెంతొ జీన అయ్ లస. ఈంజేఁవ్,
మెండపిలల్చిలొఁయితెజోవయించపాలల్ కేడనచొకు 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,
16జోవయింక అపెప్ తెంతొ కెఁయఁక కి చూ కెరెనాయ్. తాన్

కెరె నాయ్.
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 చి ముద మెండపిలల్

కడిల్సి
* 7:4 7:4 బయ్ బిల్ తె ‘ఇసాయేలులు’ మెలె, మాములుమ్యూదుల్ చి రిసొ ‘ఇసాయేలులు’ మెనుల, పడొత్ యూదుల్ నెంజిలసతె కోయేసుక నంపజతతి
గే,జోవయింక కి ‘అమ్ చ ఇసాయేలులు’మెనఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు దెకితయ్. జేఁక ఇనెన్ ‘ఇసాయేలులు’మెలె, పబుక నంపజలసమొతుత్ మ్ క టాలి
జతయ్. ‘పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్’మెలి నంబర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పూరిజలిసి’, ‘మొతుత్ మ్ నంపజలసచి లెకక్పూరి జలిసి’;టాలి జతయ్.
† 7:11 7:11 4:6-8. ‡ 7:12 7:12 ఎబీబాస తెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల.



పకటన 8:1 365 పకటన 9:6

1 మెండపిలల్ సతుత్ చి ముద కడిత్కయ్, రమారమి అర
గంట ఎద పరలోకుమ్ తె కిచొచ్ అవాడ్ నాయ్. 2 పడొత్ ,
దేముడుచి మొకెమ్ టీఁవొజ తిల సతుత్ దూతల్ క దెకిలయ్.
జోవయింక ఎకెక్క్ నపిప్ర్ మూరివొ *దిల.

3 తెదొడి అనెన్కొల్ దూత జా కెర, బఙర్ చి గినన్ దెరన
బలి దెతి టాన్ 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.

5తెదొడిజోదూతజాదూపుమ్డయితిగినన్ దెరన,బలి
దెతిటాన్ చిఉపిప్ర్ చిఆగి ఇంగుడుల్ సగుమ్ఒతత్ బెరవ కెర,
బూలోకుమ్ చిఉపిప్రి గలదిలన్,చిఉరుమ్ల్ కెరిల్,అవాడుల్ చి
అవాడ్ అయ్ లి, బిజిలిమొలిక్లి, 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
జలిమెలె,లొఁయి తెన్ కలొయ్జలి కరపతల్ చి ఆగి సేడ,
బుఁయెయ్ సూఁయి జలి, చి ఒండి బూలోకుమ్ తెచి తినిన్
వాటల్ తెఏక్వాటపూరిడడడ్ గెలి,చిరూక్ చతినిన్వాటల్ తె
ఏక్ వాటపూరి డడడ్ గెల, చి చివవ్ర్ ఎతిక్ డడడ్ గెలి.

8తెదొడి దొనిన్చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి
వెలిల్ డొంగు జతి రితిసి, ఆగిక డడడ్ కెర, సముదుమ్ తె గలి
జలి. 9అనెన్, ఒండి సముదుమ్ చితినిన్వాటల్ తె ఏక్వాట
లొఁయి జాఁ గెలి. సముదుమ్ తెచి జీవుల్ చ తినిన్ వాటల్ క
ఏక్ వాటమొర గెల, చి ఓడల్మొతుత్ మ్ చ తినిన్ వాటల్ తె
ఏక్ వాటనాసెనుమ్జాఁ గెల.

10తెదొడి తినిన్చొ దూతజోచి నపిప్ర్ మూరిపుఙిలన్, చి
పరలోకుమ్తెంతొవెలొల్ సుకొక్ సేడ, వతిత్చి దీవులగిలి రితి
జా, ఒండి బూలోకుమ్ చ గడొడ్చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట
గడొడ్ తె చి ఊటల్ తె సేడల్న్. 11 జో 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.

12తెదొడిచెతత్ర్ చొదూతజోచినపిప్ర్ మూరిపుఙిలన్,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 చి ఉజిడి లగె
నాయ్, చి ఒండి రాతిచ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటక జోనుచి
సుకక్ల్ చి ఉజిడి లగె నాయ్.

13తెదొడి ఆఁవ్ అనెన్ దెకిలయ్, చి కిచొచ్ సూనల్య్మెలె,
పొదుద్ ఆగాసుమ్ చి మదెనె ఏక్ ఏక్ గిదుద్ ఉడిడ్తె తా గటిట్ఙ
ఒరస్ దా కిచొచ్ మెన ఒరిస్తె తిలిమెలె, “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

1తెదొడిపాఁచ్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి
కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, పరలోకుమ్ తెంతొ బూలోకుమ్ ఎద
ఏక్ సుకొక్ సేడల్న్, 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 గొయితెంతొ వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి రితిచి ఆగిచి
దుమొమ్ బార్ జలన్, చిజాగొయితెంతొబార్ 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. 4 జోవయింక కిచొచ్ ఆడ దిలి మెలె, బుఁయెయ్చి
చివవ్ర్ గే కిచొచ్ మొకక్ల్ గే, కేన్ రూకుక గే పాడ్ కెరుక
జయె నాయ్. గని, కేన్మానుస్ల్ క దేముడుచి ముద జోచి
నిరెడ్ తయె నాయ్ 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’ మెనమానుస్ల్ కోర్ ప జవుల, గని
మొరుక నెతిరి. మొరుక ఆసయి జవుల, గని మొరున్
జోవయింక కొంకడ ఉటట్ నిగెదె.

* 8:2 8:2 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలన్ గే, మెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే, కచిగె అతిత్ జోవయింక దొవడల్ గే, గని జేఁవ్ నపిప్రుల్ జోవయింక తంక
కచితుమ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్జాతయెదె. † 8:3 8:3 కో దిల గే నేనుమ్. ‡ 8:11 8:11జాసుకొక్కమాచిపతిమెననావ్. జాచి
అరుద్ మ్ విసుస్మ్ అనెన్ కోడు కి అసెస్. మానుస్ల్ కో కయ్ లెమొర గెచుచ్ల. * 9:1 9:1జాతాలల్ దేముడు సొంత జో సుకొక్ జతొసొక దిలన్ గే మెండపిలల్
జలొయేసు దిలన్ గే కచిగె అతిత్ జోవయింక దావడల్ గే, గనిజా జరుగ్ జంక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కచితుమ్ సెలవ్దా తిలన్, నెంజిలె జరుగ్ జతి నాయ్.
† 9:3 9:3జాతాలల్ దేముడు సొంత జో సుకొక్ జతొసొక దిలన్ గేమెండపిలల్ 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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7డీసుక జలె, జేఁవ్ చిటక్ల్ కీస తిల మెలె, యుదుద్ మ్ క
తెయార్జలగోడల్ చరితతిల. జోవయించబోడిలెబఙర్ 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. 9ఇనుము డొలుల్ రిత డీసత్ పొరల్జోవయించిచామ్ తె
తవుల, చి ఉడిడ్లె జోవయించ రెపప్ల్ కదుల్ జతి అవాడ్
కీసి మెలె, గోడలు జమానుల్ చి రదుమ్ కడన యుదుద్ మ్ తె
నిగ గెతి రితిఅవాడ్జతెతవుల. 10జోవయించతోకల్ కీస
మెలె, విసుస్మ్ కురుడ్ చి తోకల్ చి రితి బూసుల. జోవయించ
తోకల్ తె పాఁచ్ జొనొన్ ఎద మానుస్ల్ క నొపిప్ దెతి సెకి
తయెదె. 11జోవయించిఉపిప్ర్ చొరానొకొనొస్జయెదెమెలె,
మటుట్ నెంజిలి గొయి రకితొ దూత. ఎబీ బాస తెన్ జో
దూతచినావ్ ‘అబదొద్ ను’,చిజానావ్ క అరుద్ మ్ ‘నాసెనుమ్
కెరొసొ’. గీకు బాస తెన్జానావ్ ‘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 ఏక్ అవాడ్ అయ్ లిసి సూనల్య్. 14 జా
అవాడ్ సొవువ్చి నపిప్ర్ మూరి దెరితొ ఈంజొ దూతక,
“యూఫటీసు మెలి వెలిల్ గడెడ్ బంద తిల చెతత్ర్ దూతల్ క
విడద్ల్ కెరు” మెన జా అవాడ్ సంగిలన్. 15 జాకయ్
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 డీసిలమెలె,జోవయింతె వెగిలసక గుండె
ఆగి రంగు,నీలిమ్రంగు చిఎడిద్ రంగు బెదిల. ఎకెక్క్డాలు
జత రిత ఇనుము సొకక్ల్ గలన తిల, చి జేఁవ్ గోడల్ చ
బోడివొ కీస తిల మెలె, సింవుమ్ లుచ బోడివొ రిత డీసిల,
చి జోవయించి చోండి 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, జేఁవ్ గోడలు అలల్ర్ కెరి సెకి కిచొచ్తె
మెలె, జోవయించి చోండితె చి జోవయించ తోకల్ తె తిల.
జోవయించతోకల్ కీసమెలె,అయివొచరితజాబోడివొతెన్

తవుల, చి జోవయించ తోకల్ కయ్ మానుస్ల్ క గాయిమ్
కెరుల.

20 జలె, 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

1 పడొత్ , ఒగగ్ర్ సతుత్ చొ అనెన్క్ దూత పరలోకుమ్ తెంతొ
ఉత జెంక దెకిలయ్. జో మబుబ్ గలనిల్ రితి జా, మబుబ్చి
తెడి తా, జోచి బోడిచి ఉపిప్రి పచచ్న వయ్ డూరుమ్
రంగుచి దూని లగిల్ రితి జా, జోచిమొకొమ్ పొదుద్ చి రితి
ఉజిడి తా, జోచ చటొట్ ఆగి రిత తంబల్ రిత తా. 2 ఏక్
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.

5 తెదొడి 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 తిలిసి ఎతిక్, అనెన్
సముదుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్ జెరుమ్న్ కెరొల్సొసాచి”మెన
ఒటుట్ గలన, కిచొచ్ సాడుప కెరల్న్ మెలె, “సమయుమ్ జా
అయ్ లి. అనెన్ వాయిద కెరుక నెంజె. 7 గని, సతుత్
దూతల్ తె ఆకర్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙుక తిల
దినాల్ క,దేముడుజోచసేవ కెరసజల,జోచకబురుల్ సంగిల
పూరుగ్ ల్ క సంగిలి రితి, జోచి గుటుట్ తిలిసి నెరవెరుస్ప జంక
అసెస్”మెనజో 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. 9జో దూతతె ఆఁవ్ గెచచ్, “అంక
జా ఇదిలిస్ పుసత్కుమ్ దె” మెన సంగిలయ్, చి జో అంక,

* 10:9 10:9యెహెజేక్లు 3:1-3.
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“నఙన *కా, ఈంజ తుచి పెటిట్ తుక కోడు జయెదె, గని
తుచి చోండితె ఒండల్ తేల్ చి రితి తియనయ్ తయెదె.”
మెలన్. 10జాకయ్జాఇదిలిస్పుసత్కుమ్జో దూతచిఅతిత్
తెంతొనఙన కయ్ లయ్. అంచిచోండితెఒండల్తేల్ చి రితి
తియన తిలి, గని, జా కతికయ్, అంచి పెటిట్ కోడు జలి.
11 తెదొడి 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

1 తెదొడి కటట్డిత్ ఏక్ డండొ అంక *దిల, చి అంక కిచొచ్
ఆడ అయ్ లి 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 జొనొన్ పూరి
ఈంజ సుదిద్ జలి పటున్మ్ జేఁవ్ సుఁద గెల అలల్ర్ కెరుల.
3అనెన్, ‡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
లయ గెలెదె. కో ఈంజేఁవ్ దొగులక అలల్ర్ కెరుల గే, జేఁవ్
ఇసి మొరుకయ్. 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
ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెర జీన కెర, ఇనెన్యింక మారెదె.

8 పబుక సిలువతె టీఁవొ కెర మారిల్ వెలిల్ పటున్మ్ తె
ఇనెన్యించ పీనుమ్ లు సేడ తవుల. జా పటున్మ్ క
టాలిక §‘సొదొమ’ చి ‘ఐగుపు’ మెన సంగుక జయెదె.
9 తినిన్ 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 జితసఈంజేఁవ్మొరిల్స్ చి రిసొ వెరి 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.
12తెదొడి,ఈంజేఁవ్జీవ్జలసాచుల్పరలోకుమ్తెంతొచి
ఏక్ అవాడ్ సూనల్. కిచొచ్ మెన జా అవాడ్ సంగిలన్ మెలె,
“ఇతత్ల్వెగజా!” మెలన్,చిఇనెన్యింకవిరోదుమ్జలసచి
మొకెమ్ 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 జిన్ మానుస్ల్ మొర గెల. సేంసిల మానుస్ల్
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 చొ జోచి 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 రాజిమ్ జా మారుస్ప జా అసెస్.
కెఁయఁక తెఁయఁక జో ఏలుప కెరెదె” మెన సంగిల.
16 తెదొడి దేముడుచి పురెతొ జోచ సిఙాసనల్ తె వెసిత
విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ దేముడుచి మొకెమ్ సెరున్
సేడ,జోక కిచొచ్ మెన బకి కెరల్ మెలె,

* 11:1 11:1 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలన్ గే మెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే అనెన్ కచిగె అతిత్ జోవయింక దావడల్ గే, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుచి సెలవ్ నెంజిలె,జోవయింక దొరుక్ జతినాయ్. 3 నంబర్ కోడుక దెకిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు, నెంజిలెమెండపిలల్ జలొయేసు లటట్బ్ తయ్
మెన ఉచరుక జయెదె. గని గీకు బాస తెన్ ఈంజ ‘డీసయ్ లిసి’ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఆడ దిలొసొక ‘దూత’ మెన. నంబర్ కోడుతె అసెస్. సగుమ్ తె
దసిస్ సంగెనాయ్. † 11:2 11:2దొనిన్ కి రమారమితినిన్ నర వెరుస్ల్ జయెదె. ‡ 11:3 11:3దొనిన్ కి రమారమితినిన్ నర వెరుస్ల్ జయెదె. § 11:3
11:3 కిచొచ్ గురు దెకవుకమెనయూదుల్ తెన్ బసత్బటట్ల్ గలవ బులులమెలె,జోవయించి పెటిట్చి దుకుమ్ దెకవుక. * 11:4 11:4 జెకరాయ్ 4అదయ్యిమ్ తె
ఇసిటాలిఅసెస్. † 11:6 11:6ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొదసిస్ కెర తిలన్. రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్ 17:1. ‡ 11:6 11:6మోసేపూరుగ్ మ్ చొదసిస్ కెర తిలన్.
నిరగ్మకాండుమ్ 7:14-18. § 11:8 11:8సొదొమ పటున్మ్ చమానుస్ల్ చి ఐగుపు దేసిమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చి జోవయించ
మానుస్ల్ కపూరుగ్ మ్ విరోదుమ్ కెర తిల. దసిస్,యెరూసలేమ్పటున్మ్ చమానుస్ల్యేసుక విరోదుమ్ కెరమారల్, చిఈంజేఁవ్సాచుల్ చ పీనుమ్ లు ఒతత్య్ సేడల్.
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17 “ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ ఎతిక్క ఏలుప కెరొ
దేముడు పబువ,

తుయిఅపెప్ తతొసొ, అగెగ్ తెంతొ తిలొసొ,
తుయి తుచి సెకి అదికారుమ్ దెరన, ఏలుప కెరుక దెర

అసిస్సి మెన,
తుక అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్.
18 తుక నేనల్ మానుస్ల్ మొతుత్ మ్ తుచి ఉపిప్రి కోపుమ్

దెకయ్ ల,
గని తుచి కోపుమ్ తుయి దెకవ జోవయింక సిచచ్ కెరల్ది.
మొరల్సక పరిచచ్ కెర తుచ సేవ కెరస జల తుచ కబురుల్

సంగితసక
చితుచసొంతజలఅనెన్మానుస్ల్ క,తుకబితఎతిక్జిన్ క,
జేఁవ్ బాల వెలొల్ జలె కి,జోవయింక బవుమానుమ్ దెంక,
పడొత్ బూలోకుమ్ చక నాసెనుమ్ కెరసక నాసెనుమ్ కెరుక

మెన,
సమయుమ్జాఅయ్ లి.”
మెనజో దేముడుచిమొకెమ్ ఒపప్నల్.

19 తెదొడి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి గుడిచి కెవిడ్ ఉగిడ్
జలి, చి జోచి జా దేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి గదితె
జోచి 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

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. 2 జా 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 సుకక్ల్
మొతుత్ మ్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటక కడ, బూలోకుమ్ చి
ఉపిప్రి సేడవ దిలన్. తెదొడి,జాతేర్ బోద లడెస్ జతికయ్,

జా లడెస్ జతొ బోదక గీడ గెలుక మెన ఉచర, జాచి పురె
జో వెలొల్ అయి టీఁవొజ తిలన్. 5 జలె, జాపూతుత్ క లడెస్
జలి. కీసొపూతుత్ మెలె, గవురుమ్ చి ఇనుముడండొ రితిసి
దెరన దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క ఏలుప కెరుక
దిలొసొ. గని జో అయితె దెరున్ నే సేడెత్ జో బోద దేముడుతె
జోచి సింగాసనుమ్ తె ఉకిక్ల్ జలొ. 6 బయిలు దేసిమి జా
తేర్ బోద ఉటట్ నిగిలి. ఒతత్ ‘జాక’ మెన దేముడు ఏక్ టాన్
తెయార్ కెర తిలన్. ఏక్ ‡వెయి దొనిన్ పుంజొ అరవయ్
పొదుల్ ఒతత్ జా కంక జింక అసెస్.

సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెర జీనిల్సి
7తెదొడిపరలోకుమ్ తెయుదుద్ మ్జలి. ఒతత్ మికాయేలు

మెలొ వెలొల్ దూత ఎకిక్లొ, జోచి తెడిచ దూతల్ తెన్, జో
వెలొల్ అయి రితొసొచి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరల్. జో అయిచి
జాచితెడిచదూతల్కియుదుద్ మ్ కెరల్. 8గనిఓడుపజల,చి
ఒతత్ తెంతొపరలోకుమ్ తెజోకఅనెన్టాన్నాయ్. 9జోవెలొల్
అయి, జో పూరుగ్ మ్ చొ అయి; జోక ‘సయ్ తాన్’ మెనుల,
ఒండిలోకుమ్ చకమోసిమ్ కెరొల్సొ, బూలోకుమ్ తె జేడ సేడ
గెలొ, చిజో తెన్,జోచ దూతల్ ఎటొట్ 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 చబావుడుల్ క నిందల్ సంగితె తిలొసొఎటొట్ 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, జోవయించి సొంత జీవుక
విలువ నేదెకన్ తె,జామెండపిలల్చినావ్ క విలువ దెక,జోచి
రిసొచి సాచి జేఁవ్ సంగిలి రిసొమానుస్ల్ మొరల్. 12 జలె,
సయ్ తానుక జీన అసిత్. జాకయ్, ఓ పరలోకుమ్, ఒతత్
జితస ఎతిక్జిని, సరద్సంతోసుమ్జా! గని, ఓ బూలోకుమ్,

* 11:19 11:19 తెదొడ్ క ఎద, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడితెజా పెటె తిలి తెడిక తెడిచి గదితె ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, గని అనెన్ కోయినాయ్
గెచుచ్క జయెదె, అనెన్ వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ జో ఒతత్ పెసుక జయెదె. ఇనెన్ సంగిల్ రితి జా పెటె డీసిలె, కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, జా డీసిలి తెంతొ ఎతిక్జిన్

ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గవురుమ్, జో కీసొ అసెస్ గే, పూరి దెకుక జయెదె. * 12:1 12:1యూదుల్ తె బార సెకుమ్ లు తిల, గెద. యూదుల్ క
‘ఇసాయేలులు’మెనుల కి, పడొత్ యేసుక నంపజలసక ‘అమ్ చ సతిత్మ్ చ ఇసాయేలులు’మెనఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు దెకితయ్, జేఁవ్యూదుల్ జలెకి
నే జలెకి. జేఁక జేఁవ్బార సుకక్ల్ తిలి కిరీటుమ్ క ‘పబుచయ్జలసమొతుత్ మ్’మెనఅరుద్ 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, నంపజలసమొతుత్ మ్ చి ఆతమ్ సంగుమ్ మెనుక జయెదె. జా ఆతమ్ సంగుమ్ చ బోదల్ జల కీసుత్ చ బావుడుల్ జల నంపజలసక కి సయ్ తాన్ అలల్ర్ 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 కెరుకపూరిఅదికారుమ్తిలిసి. పడొత్ క ఓడుప జయెదె, గెద. సతుత్ నంబర్ క ‘పూరి’మెలిస్ చిఅరుద్ మ్, గెద. ‡ 12:6 12:6మెలె, తినిన్
నర వెరుస్ల్. § 12:11 12:11మెలె,జోఅరిప్తుమ్ జలిస్ చి సెకిక.
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ఓ సముదుమ్, అయొయ్! తుమ్ క ఒగగ్ర్ కసుట్ మ్ నసుట్ మ్!
కిచొచ్క మెలె, సయ్ తాన్ ఒగగ్ర్ కోపుమ్ తెన్ తుమ్ తె ఉత
జా అసెస్. జోచి ఒగగ్ర్ కోపుమ్ కిచొచ్క మెలె, జోక అపెప్
ఒగగ్ర్ సమయుమ్సేంసెనాయ్మెనజోజానఅసెస్!” మెన
పరలోకుమ్ చిజా అవాడ్ సంగిలి.

13 ‘అంక ఒగగ్ర్ సమయుమ్నాయ్’మెనజోవెలొల్ 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. జా అయితెజా దెరున్
నే సేడెత్ బయిలు దేసిమి జా ఉడడ్ గెచుచ్క మెన, జా దొనిన్
రెపప్ల్ దిలన్. జా కేనె ఉడడ్ గెచుచ్క మెలె, *తినిన్ వెరుస్ల్
నర కతె జితె చెంగిల్ తంక తిలిటాన్ తెజాఉడడ్ గెచుచ్క.

15 జలె, ‘బూరుమ్ జాక గుడడ్ దెర గెసుస్’ మెన, జా
తేర్ బోదచిపటిట్ జోఅయిజోచిచోండితెంతొగాడు రితిపాని
సువ దిలన్. 16 గని జా తేర్ బోదక బుఁయి తోడు తా జాచి
చోండి పాడ, జోచి చోండి తెంతొ వెలొల్ 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 ఉపిప్రి యుదుద్ 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
1తెదొడికిచొచ్దెకిలయ్మెలె,సముదుమ్తెంతొఏక్వెరి

జంతు బార్ జతె తిలసిసి దెకిలయ్. జోక దెసుస్ కొముమ్ల్
చి సతుత్ బోడివొ. జోచ ఎకెక్క్ కొముమ్ల్ తె ఎకెక్క్ కిరీటల్,
చిజోచి ఎతిక్ బోడివోతె దేముడుక దూసుప కెరి ఏక్ నావోల్
తిల. 2 ఆఁవ్ దెకిలె జో జంతు కీసొ డీసిలొ మెలె, డురొక్
వాగు రగుకమ్, చి జోచ చటొట్ వెలుగుచ చటొట్ రిత, జోచి
మూతి సింవుమ్ చి మూతిచి రితి తిల. జో జంతుకయ్ జో
వెలొల్ అయిజోచిసెకి,జోచిసిఙాసనుమ్, ఒగగ్ర్ అదికారుమ్
దిలన్. 3జో జంతుచి సతుత్ బోడివోతె ఏక్ బోడిమొరి రితి
గాయిమ్జా తిలి రితి తిలి. గనిమొరి జా గాయిమ్ అనెన్
చెంగిల్ జా తిలి, చి ఆచారిమ్ జా ఒండి బూలోకుమ్ చ
మానుస్ల్జోజంతుచి పటిట్ గెతె తిల. 4జోవెలొల్ అయిజోచి
అదికారుమ్ జో జంతుక దిలి రిసొ, మానుస్ల్ జో అయిక
గవురుమ్ కెరజొకరె తిల. “జోజంతుచొ రితొకోయినాయ్.

జో జంతుతె యుదుద్ మ్ కెర జోచి ఉపిప్రి కో జీనుక నెతిరి”
మెన జంతుక గవురుమ్ కెర జొకరె తిల.

5జో 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
సెలవ్తిలిమెలె,యేసుపబుచయ్జలమానుస్ల్ చిఉపిప్రి
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. 8జా పొది ఒండి బూలోకుమ్ తె జితస
ఎతిక్జిన్జోక బకి కెరుల. లోకుమ్నే జెరమ్య్ తెఅగెగ్ తెంతొ
తిలొవిరోదుమ్సుదల్మారల్మెండపిలల్చిపుసత్కుమ్ తె, కచ
నవొవ్ తతి నాయ్ గే, జెఁవివ్ జో జంతుక బకి కెరుల.

9 కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు. కిచొచ్ మెలె,
10“కకక్ దెర గెచుచ్కమెనతిలె,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
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, చి మొరి
గాయిమ్ చెంగిల్ జా తిలొ జో తొలితొచొ జంతుక ఒండి
లోకుమ్, ఒండి లోకుమ్ చమానుస్ల్ జొకరె రితి,ఈంజొయి
జంతు జేఁవ్ క సికడత్య్. 13 ఆచారిమ్ చ వెలెల్ల వెలెల్ల
కమొ ఈంజొ జరుగ్ కెరయ్. కిచొచ్ మెలె, ‘మానుస్ల్ దెకుత్’
మెన జోచిమొకెమ్ ఆగాసుమ్ పకక్ తెంతొ బుఁయిచి ఉపిప్రి
ఆగి సూఁయి జతి రితి కెరయ్. 14 అనెన్, జో తొలితొచొ
జంతుచిమొకెమ్ ఈంజొ జరుగ్ కెరుక సెలవ్ తిల ఆచారిమ్ చ
వెలెల్ల కమొచిసెకిక బూలోకుమ్ తెజితసకఈంజొమోసిమ్
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. 15జో తొలితొచొ
జంతుచి బొమమ్ లటట్బిత్ రితి జీవ్ దెంక కి ఈంజొ జంతుక

* 12:14 12:14 “ఏక్కాలుమ్,దొనిన్కాలుమ్ లుచిఏక్అరకాలుమ్”మెనరెగడ్ అసెస్. తినిన్ నరవెరుస్ల్ చిఅరుద్ మ్జాకోడుకతయెదె. 11:2దెక. * 13:5
13:5మెలె, తినిన్ నర వెరుస్ల్. 11:2, 3. 12:6, 14 దెక. † 13:12 13:12 సముదుమ్ తెంతొబార్ జలొసొ.
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సెలవ్ తిలి, చి జో జంతుచి బొమమ్క నే జొకరసకమొరవుక
కి ఈంజొ, జంతుక సెలవ్ తిలి.

16 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ ఏక్ అలల్ర్ ఈంజొ అనెన్క్ జంతు,
బుఁయి తెంతొ 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 సెలవ్తయెనాయ్. జా
గురుతె కిచొచ్ తయెదె మెలె, జంతుచి నావ్, నెంజిలె జోచి
నావ్ చి గురుచి అంకె. 18 ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కెరనుక జలె,
ముకిక్మ్ చి గాయ్నుమ్ అవ్ సురుమ్. కకక్ దసిస్ గాయ్నుమ్
అసెస్ మెలె, జో జంతుచి అంకె లెకక్ కెరు. ‡జేఁవ్ చి అంకె
ఏక్మానుస్చి నావ్ తెన్ బెదితి అంకె. జాఅంకె కిచొచ్ మెలె,
సొవువ్ పుంజొ తినిన్ విసొసొవువ్ (666).

14
మెండపిలల్ తెన్ జోచయ్జలమానుస్ల్ టీఁవిలిసి

1 తెదొడి అనెన్ దెకిలయ్, ఈందె! *సీయోను డొంగె జో
†మెండపిలల్ టీఁవ తా, జో తెన్ అనెన్ కొనస్ టీఁవొజ తిల
మెలె, ‡పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జోవయించి
నావ్, దేముడుచినావ్జోవయించ 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.
3జలె,జేఁవ్ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్సింగాసనుమ్ చిమొకెమ్,
సిఙాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత టీఁవొజ తా §చెతత్ర్ జీవుల్ చి
మొకెమ్,చి *విసెస్క్చెతత్ర్ జిన్వెలెల్లమానుస్ల్ చిమొకెమ్,నొవి
గనుమ్గాయితెతిల. ఈంజ బూలోకుమ్ చి రాజిమ్తెంతొ
గెననల్, ఈంజేఁవ్ పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్
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 తయెనాయ్.

సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొ దూత ఉడిడ్తె తిలిసి
6 తెదొడి, అనెన్క్ దూతక దెకిలయ్. పొదుద్ ఆగాసుమ్ చి

మదెనె జో ఉడిడ్తె తిలొ. కిచొచ్క మెలె, బూలోకుమ్ తె
జితస్ క, ఎతిక్ రాజిమ్ చక, ఎతిక్ సెకుమ్ చక, ఎతిక్
బాసచక, కెఁయఁక తెఁయఁక తతి పాడ్ నే జతి సుబుమ్
కబుర్ ఎతిక్ పెజల్ క సూనవుక మెన, జా సుబుమ్ కబుర్
దెరన గెతె తిలొ. 7 అనెన్, జో గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్
మెనకేక్ గలనొల్ మెలె, “దేముడుకబియఁ కెరజోకగవురుమ్
కెర! కిచొచ్క మెలె, జో ఎతిక్ మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర సిచచ్
కెరుక, బవుమానుమ్ దెతి గడియ పాఁవ జా అసెస్. అనెన్
పరలోకుమ్, బూలోకుమ్, సముదుమ్, పానిచ ఊంటలు
జెరమ్య్ లొజోకయ్నంపజా బకి 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.” మెన సాడుప
కెరల్న్.

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

‡ 13:18 13:18 గీకు బాస చి ఎబీ బాస రెగిడత్ రితితె ఎతిక్ అచుమ్ క ఏక్ విలువ తయెదె. జేఁక, ఏక్మానుస్చి నావ్ చ అలవాటుల్ చి లెకక్ బెదవుక జయెదె.
‘నీరొ సర్’ మెలొ రోమ్ దేసిమ్ చొ అగెగ్ వెలిల్ రానొ జలొసొ ఎకిక్లొచి నావ్ 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 14:1మెలెయేసుపబు. ‡ 14:1 14:1 ఈంజ నంబర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పూరి
జలిసి’, ‘ఒగగ్ర్ జలిసి’,చిఇనెన్, ‘యేసుక నంపజలసమొతుత్ మ్ చిలెకక్పూరిజలిసి’. ఈంజనంబర్ జయిటాలికచినంబర్. ఎకిక్ జయినంబర్ చిఎతల్యిజవుల
మేనుమ్నాయ్, గని ‘జోవయింక నంపజలస ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జవుల’మెలిఅరుద్ మ్ ఇనెన్తెన్ కెరనుమ్ దె. పూరుగ్ మ్ తెంతొయూదుల్ తెబార సెకుమ్ లు తిల, చి
యేసుక బారజిన్ సిసుస్ల్ తిల. పడొత్ జోవయించబారజిన్ సిసుస్ల్ జోవయించబారజిన్ బారికుల్ జల. 144,000మెలె,బారబార వెయిలు. మెలె 12వెయిలు
x 12వెయిలు x 1000 = 144,000. § 14:3 14:3 4:6-8. * 14:3 14:3 4:4. † 14:4 14:4 నెంజిలె ‘నెతొవ అసెస్’. 3 నంబర్ తె కి అనెన్
గెననల్సక గెననల్సక నెతొవిలసమెనుక జయెదె. ‡ 14:8 14:8టాలిక రోమ్ పటున్మ్ క ‘బబులోను’మెంతతి,ఈంజ ‘డీసయ్ లిస్’ చిపుసత్కుమ్ తె.
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తవుల.” మెన దూత సాడుప కెరల్న్. 12 ఈంజ కోడుతె
కిచొచ్ జాగర బెదితయ్ మెలె, యేసు పబుచయ్ జల
మానుస్ల్, మెలె దేముడుచి కోడు రితి ఇండితస, యేసుచి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ తె ఇండితస, 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 తెంతొ
యేసుపబుచి తెడి తా కో మొరుల గే, జోవయింకయ్
చెంగిలి. మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్మెన్ 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

14 అనెన్ ఆఁవ్ దెకితికయ్, ఆదె! కిచొచ్ మెలె, చొకిక్లి
మబుబ్, చి జా మబుబ్తె కో వెస అసెస్ మెలె, మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లి రగుమ్ చొ ఎకిక్లొ వెస అసెస్. జోచిబోడితె
బఙర్ చి కిరీటుమ్,జోచి అతిత్ వాండి కెరిల్ కొడెవ్లి అసెస్.

15తెదొడిఅనెన్క్ దూత దేముడుచి గుడి తెంతొబార్జా,
గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, జా మబుబ్తె వెసిలొసొక కిచొచ్ మెన
కేక్ గలనొల్ మెలె, “బూలోకుమ్ చి పంటొ పూరి పిక అసెస్చి
రిసొ, లాయితి సమయుమ్ జా అయ్ లి. జాకయ్, తుచి
కొడెవ్లి దెరన లాయి!” మెన కేక్ గలొ. 16తెదొడి మబుబ్తె
వెసిలొసొ బూలోకుమ్ చి పంటొ పూరి జోచి కొడెవ్లి తెన్
§సపప్ కెర కేడయ్ లన్.
బూలోకుమ్ చి పంటొ దూతలాయిలిసి

17 తెదొడి అనెన్క్ దూత పరలోకుమ్ చి దేముడుచి గుడి
తెంతొ బార్ జలన్. జో వాండి కెరిల్ కొడెవ్లి దెరన అసెస్.
18తెదొడి,అనెన్,ఒతత్చి బలిదెతిటాన్తెంతొఅనెన్కొల్ 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
సంగిలన్ మెలె, “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 జతిజోచి గనన్తె గల దిలన్.
20 పటున్మ్ చి కోట ఒతత్ల్ తొచి జా రసుస్మ్ గెచచ్య్ తి

గనన్తె పండుల్ సుఁదిల, చి జా సుఁదిలిస్ చి గనన్ తెంతొ
లొఁయి సూఁయిజా గెలి. కెదిద్చి మెలె, ఏక్ గోడొక చపల్యితి
కలెమ్ చి ఎదిలిడోంకుతెజాలొఁయిబెర కెదిద్ దూరిక పాఁవిలి
మెలె, దొన్పుంజొమయిలుచి 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 క దెకిలయ్. ఈంజ
ఆకర్ చ సిచచ్ల్ జవుల. కిచొచ్క మెలె, ఇనెన్యింతెన్
దేముడుచి కోపుమ్ చ సిచచ్ల్ కుటుల.

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,
జోచిబొమమ్చి ఉపిప్రి చిజోచినావ్ చిఉపిప్రి జీనల్ మానుస్ల్
టీఁవొజ తిలిస్ దెకిలయ్. 3 జేఁవ్ దేముడుచొ సేవ కెరొసొ
జలొమోసేచిగనుమ్చిమెండపిలల్చి గనుమ్గాయితెతిల,
“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;
తుచతీరుప్ల్ క,తుచసిచచ్ల్ 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 జలమెలె, ‡ఉజిడ్ చపూరి సుబుమ్ చ బటట్ల్ చ
పాలల్, చి జోవయించ గుండెల్ తె ఎకెక్క్ బఙార్ రగుమ్
పటక్ల్ బందన తిల.

7 తెదొడి, §చెతత్ర్ జీవుల్ తె ఏక్ జీవ్, జేఁవ్ సతుత్
దూతల్ క ఎకెక్క్ సతుత్ బఙర్ చగినన్ల్ దిలన్. జేఁవ్ గినన్ల్ తె
కిచొచ్ బెర తిలి మెలె, కెఁయఁక తెఁయఁక జితొ దేముడుచి
కోపుమ్ చి సిచచ్. 8 జా దేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి

§ 14:16 14:16 మతత్యి 13:24-30 దెక. చెంగిల్ చి తిఁయ తయెదె, వెరిచి డయ గెలెదె. మతత్యి 13:36-43 దెక. జోవయించి పునిన్మ్ జలసక
పరలోకుమ్ తె తిఁయ తయెదె, పాపుమ్తెన్తాఁ గెలసక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలెదె. * 15:5 15:5పూరుగ్ మ్, యూదుల్ బయిలు దేసిమి దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్
బులెత్ తిలి పొది, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడి’మెనజోవయింక జో తెయార్ కెరయ్ లి టంబుగుడడ్ తిలి. జేఁవ్ చి తెడిక తెడిచి గదితె జో ఆగన్ల్ రెగిడల్
పతల్ తిలి పెటెతిలి. పడొత్ చెంగిల్ గేర్ బంద ‘దేముడుచి గుడి’మెనఒతత్చి తెడిక తెడిచి గదితెజాఆగన్ల్ తిలి పెటెతిల. † 15:6 15:6 15:1. ‡ 15:6
15:6 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడితెపూజరుల్ దస పాలల్ గలన దస పటక్ల్ బందన తవుల. § 15:7 15:7 4:6-8.
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గదితె దేముడుచి ఉజిడి తెంతొ చి జోచి సెకి తెంతొ చి
దుమొమ్ బెర తిలి, చి జేఁవ్ సతుత్ దూతల్ దెరల్ సతుత్ సిచచ్ల్
కుటిట్తె ఎదక, కోయి జా దేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి
గదితె పెసుక నెతిరి.

16
సతుత్ సిచచ్ల్ సతుత్ దూతల్ బూలోకుమ్ తె సువ దిలిసి

1 అనెన్ కిచొచ్ సూనల్య్ మెలె, ఏక్ వెలిల్ అవాడ్
పరలోకుమ్ తెచిజాదేముడుచి గుడితెంతొసతుత్ దూతల్ క,
“తుమ్ గెచచ్, దేముడుచ సతుత్ గినన్ల్ చి కోపుమ్ చి సిచచ్
బూలోకుమ్ తె సువ గెల.” మెన సంగిలన్.

2జాకయ్,తొలితొచొదూత గెచచ్, బుఁయిచిఉపిప్రి జోచి
గినన్చి సిచచ్ సువ దిలన్. జో జంతుచి గురు కెరవన జోచి
బొమమ్క జొకరల్ ఎతిక్ మానుస్చి అఁగి ఒగగ్ర్ అలల్ర్ చ గవోవ్
జల.

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

4 తినిన్చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్ గడొడ్చి ఉపిప్రి,
ఊటల్ చి ఉపిప్రి సువ దిలన్, చి లొఁయి జా గెల. 5 పితి
పానిలొఁయిజతిసిచచ్చొజోదూతకిచొచ్సంగిలిసిసూనల్య్
మెలె,
“తుయి అగెగ్ తిలొసొ, అపెప్ తతొసొ, పరలోకుమ్ చి సుదిద్

తిలొసొ,
తుచ తీరుప్లు సిచచ్లు ఎతిక్ సరిగా అసిత్.
6 కిచొచ్క మెలె, తుచయ్ జలమానుస్ల్ చి లొఁయి, చి తుచ

కబురుల్ సంగిలమానుస్ల్ చిలొఁయి
విరోదుమ్ జలమానుస్ల్ సుఁవితికయ్,
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.

8 తెదొడి, చెతత్ర్ చొ దూత పొదుద్ చి ఉపిప్రి జోచి గినన్చి
సిచచ్ సువ దిలన్, చి జాచి ఆగికమానుస్ల్ క డయిక మెన,
పొదుద్ క సెలవ్ అయ్ లి. 9 జేఁవ్ చి ఒగగ్ర్ వేడిక మానుస్ల్
డడిడ్ల, చి దేముడుచి నావ్ దూసుప కెరల్. కిచొచ్క మెలె,

ఈంజేఁవ్ సిచచ్ల్ చి ఉపిప్రి జోక అదికారుమ్ అసెస్, చి
ఈంజేఁవ్ సిచచ్ల్జోదిలన్ చి రిసొ. అనెన్,జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క
విసారుమ్జతినాయ్,ములిత్ నాయ్,చిజోకగవురుమ్దెతి
నాయ్.

10పాఁచ్ 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 తె తిల.
11జోవయించినొపిప్ జోవయించగావోవ్చి రిసొపరలోకుమ్
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 †వెలొల్ జో అయిచి చోండి
తెంతొ, ‡వెరి జో జంతుచి చోండి తెంతొ అనెన్§ 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 దీసిచి
యుదుద్ మ్ క తెయార్ జతి రిసొ, జేఁవ్ రానల్ క ఎకిక్తె
కుడవుక. 15 జలె, ఎబీ బాస తెన్ *‘హార్ మెగిదోద్ ను’ మెలి
టాన్ తె జేఁవ్ రానల్ క జేఁవ్ బూతల్ కుడయ్ ల.

16 యేసుపబు సంగిలిసి ఏక్ కిచొచ్ మెలె, “ఈందె,
మానుస్ల్ నే ఉచరెల్ పొది కీసి చోరు జెయెదె గే, దసిస్ ఆఁవ్
జెయిందె. అయ్ లె, కో తెలివితా, డుమ్ డొయ్నే జతెలాజ్
నే బెటిట్త్ రితి జోవయించ పాలల్ సుదిద్ తతి రితి దెకనుల
గే,జోవయింకయ్చెంగిలి”మెన పబు సంగితయ్.

17 సతుత్ చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్ ఆగాసుమ్ చి
వాదుచి ఉపిప్రి సువ దిలన్, చి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి
గుడి తెంతొ, సిఙాసనుమ్ తెంతొ, గటిట్ఙ అవాడ్ తెన్
కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “జరుగ్ జలి!” మెలన్, 18 చి
బిజిలి మొలిక్లి, అవాడ్ అయ్ లి, ఉరుమ్ల్ కెరిల్, చి ఒగగ్ర్
వెలిల్ బూకంపుమ్ అయ్ లి. కెదిద్ వెలిల్చి మెలె, మానుస్ల్
బూలోకుమ్ తె తొలితొ తిలిసి తెంతొ కెఁయయ్ నే జరుగ్ జలి
ఎదిలి బూకంపుమ్అయ్ లి. 19జాబూకంపుమ్ జతికయ్,
వెలిల్ పటున్మ్ తినిన్ వాటల్ జా గెలి, చి దేముడుక నేనల్

* 16:12 16:12యూదుల్ చి దేసిమ్ క జా గాడు తూరుప్ పకక్య్ తయెదె. ఇదిల్ దూరి తయెదె. † 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 వేలయూదుల్ చి
దేసిమ్ క ఉతత్ర పకక్చి ‘హార్ మెగిదోద్ ను’మెలిటాన్ జయెదె. జేఁవ్ రానలు సుకా గెలియూపటీసు గాడ్వాట్ జెవుల, గెద. జాయూపటీసు వెలిల్ గాడుయూదుల్ చి
దేసిమ్ క తూరుప్ పకక్ జయెదె. † 16:19 16:19ఈంజ ‘డీసయ్ లిస్’చిపుసత్కుమ్ తె కేన్ సుటుట్ ‘బబులోను పటున్మ్’మెలె, రోమ్పటున్మ్ కటాలి జతయ్,
బెరె. గని పడొత్ తిల అనెన్ దస అలల్ర్ చ పటన్ల్ రాజిమ్ లుచి రిసొ కి ఉచరుక జయెదె.
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మానుస్ల్ చ రాజిమ్ ల్ చ పటన్ల్ పాడ్ జల. చి జోచి
ఎదివాట్ కోపుమ్ చి సిచచ్చి గినన్య్ తిలిసి జా †వెలిల్
బబులోను పటున్మ్ చ మానుస్ల్ పూరి 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 తెంతొ
మానుస్ల్ 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 గినన్ల్దెరతిలసతుత్ దూతల్ తెఏక్దూత
అంచితెజా కెర కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, “తుయిఇనెన్ వెగ జే!
ఒగగ్ర్ పానివొచి ఉపిప్రి వెస తిలి వెలిల్ లంజె జలి తేర్ బోద
సిచచ్ జతిసి దెకయిందె. 2జాచి తెన్ బూలోకుమ్ చ రానల్
లంజెజాఅసిత్, చిజాచి లంజెచిదాచ రసుస్మ్ పియపియ,
బూలోకుమ్ తె జితసమచచ్యిఅసిత్”మెన సంగిలన్.

3 తెదొడి జో దూత అంక ఏక్ బయిలె కడ నిలన్, చి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, ఒగగ్ర్
ఎరన తిలి జంతుతె ఏక్ తేర్ బోద వెస తిలి. జాజంతు కీసొ
తిలొమెలె, జాచి ఆఁగ్ 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 గలన తా, 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, బూలోకుమ్ చ
వెటాక్రల్ క అయయ్సి’ మెలి నావ్ రెగడ్ తిలి. 6 అనెన్,
జా తేర్ బోద కీసి తిలిసి దెకిలయ్ మెలె, దేముడుచ జల
మానుస్ల్ చి లొఁయిక, చి యేసుచి నావ్ చి రిసొ విరోదుమ్
సుదల్ మారల్ మానుస్ల్ చి లొఁయిక, జా తేర్ బోద మచచ్
తిలి. జా తేర్ బోదక దెక, బలే ఆచారిమ్ జలయ్. 7 గని
దూత అంక, “కిచొచ్క ఆచారిమ్ జతసి? జా తేర్ బోదచి
రిసొ, చి సతుత్ బోడివొ దెసుస్ కొముమ్ల్ తిలి, జా వెసిలొ
జంతుచి రిసొచి గుటుట్ చి అరుద్ మ్ తుక సంగిందె. 8 జలె,

తుయి దెకిలొ ‡జంతు అగెగ్ తిలన్, గని అపెప్ నాయ్, చి
§మటుట్ నెంజిలిజావెలిల్ గొయితెంతొజోవెగజా,నాసెనుమ్
జా గెచుచ్క అసెస్. జలె, ‘పరలోకుమ్ తె జా జితు’ మెన
లోకుమ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ మెండపిలల్ జలొ యేసు
ఏక్ *పుసత్కుమ్ తెజోకనంపజతసచనావొవ్ రెగడ్ అసెస్. జలె,
బూలోకుమ్ తె జితసతె కచ నవొవ్ జా పుసత్కుమ్ తె తయె
నాయ్గే,జోజంతుక దెకుకయ్ఆచారిమ్జవుల. జోతిలొ,
అపెప్ నాయ్, గని పడొత్ క అనెన్ బార్ జయెదె.

9 “ఈంజ ఎతిక్ అరుద్ మ్ కెరనుక జలె, బుదిద్ గాయ్నుమ్
అవ్ సురుమ్. జంతుచ సతుత్ బోడివొ కిచొచ్ జవులమెలె,జా
తేర్ బోద వెస తిల †సతుత్ మెటట్ల్. 10 అనెన్, సతుత్ రానల్
జేఁవ్ జవుల. జేఁవ్ రానల్ తె పాఁచ్ జిన్ కేడ అసిత్, ఎకిక్లొ
అపెప్ అసెస్, చి అనెన్కొల్ జెంక నేతయ్, అనెన్, జో అయ్ లె,
ఎకిక్ గడియకయ్ తయెదె. 11 అగెగ్ తిలొ అపెప్ నెంజిలొ
జో జంతు, జలె, జో అటుట్ చొ రానొ జయెదె, గని జేఁవ్ అనెన్
సతుత్ జిన్ తె బెదితొసొ జయెదె, చిజోనాసెనుమ్జా గెచుచ్క
అసెస్.

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. 13 ఈంజేఁవ్
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 జయెదె మెలె, జో నిసాన
బుకారల్స, జోక నిదానుమ్ తిలస మెన జో దూత అంక
అరుద్ మ్ సంగిలన్.

15 “తెదొడి అనెన్, జా తేర్ బోద వెస తిలి టాన్ తుయి
దెకిలపానివొ కిచొచ్ జవులమెలె,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

* 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. ‡ 17:8
17:8 ఏక్ వేల రోమ్ దేసిమ్ చ నీరొ సర్ రానొక; మెలె వెలొల్ రానొక; ‘జంతు’ మెన సంగితయ్మెన 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. ‡ 17:14 17:14యేసుపబు, గెద. § 17:16 17:16 పడొత్ రోమ్
పటున్మ్ చి రాజిమ్ దస అలల్ర్ జలి.
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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 చిఉపిప్రిఅదికారుమ్తిలి *వెలిల్ పటున్మ్జయెదె,”
మెన దూత అంక సంగిలన్.

18
బబులోను చి తీరుప్

1 ఇనెన్చి పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, అనెన్క్ దూత
పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లిసి దెకిలయ్. జోక ఒగగ్ర్
అదికారుమ్ తిలి. జోచి ఒగగ్ర్ ఉజిడిక ఒండి బూలోకుమ్
ఉజిడ్జా గెలి. 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.
‘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.
కిచొచ్కమెలె,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 టీఁవొజతా కిచొచ్ మెన ఏడుల మెలె,
“అయొయ్! అయొయ్! తుయి వెలిల్ పటున్మ్, తుయి వెలిల్

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

11అనెన్, బూలోకుమ్ చసావుకరుల్ 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, బోడి గాఁసంతి చెంగిల్
వాసెన తేలు, దూపుమ్, †అతత్ర్ తేలు, గందుమ్, దాచ
రసుస్మ్, ‡మాములుమ్ తేలు, మెతత్న పీటుట్ , గోదుము,
సొముమ్ల్, మెండల్, గోడలు, రదుమ్ లు, గొతిమానుస్ల్;
మెలె మానుస్ల్ చ జీవుల్. 14 ఇనెన్తెన్ 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.”

15 జా లంజెచి పటున్మ్ తె జోవయించి సామన్ దొరుక్
కెరన ఇస పుసత్కల్ వికిల సావుకరుల్ కి దూరి టీఁవొజ, జాచి
సిచచ్చబాదల్ క బియఁ కెర, ఇసిమెనఎదారుద్ మ్ఏడుకుడు
జవుల.
16 “అయొయ్! అయొయ్! చెంగిల చెంగిల బటట్ల్,
ఊద రంగుచ, ఎరన రంగుచ పాలల్ గలన,
బఙరి, రతాన్లు,ముతయ్ల్ తియనిల్ వెలిల్ పటున్మ్
కెదిద్ నసుట్ మ్ జా అసెస్!
17 ఎకిక్ గడియయ్ జాచి సొమాస్రుమ్ పూరి పాడ్ జా

అసెస్!”
* 17:18 17:18 జేఁవ్ పొదులె రోమ్ పటున్మ్ క దసిస్ సెకి తిలి. పడొత్ అనెన్ సగుమ్ దేసిమ్ లు దస అలల్ర్ కెర అసిత్. * 18:13 18:13 తియన వసుత్ వల్ తె
రోసుల్ తె గలుక జయెదె. † 18:13 18:13 ఏక్ రగుమ్ చెంగిల్ వాసెన తేలు. ‡ 18:13 18:13జా దసిస్ ఒలీవ పండుల్ చి తేలు వాడిక కెరుల.
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మెన ఏడుకుడు జవుల.
పడొత్ , ఓడల్ ఇండయ్ త ఎజొమానుల్ , సముదుమ్ తె

గెతస, ఓడల్ తె కూలి కామ్ కెరస, చి సముదుమ్ జీన
బియాయ్రి కెర ఎతిక్జిన్ దూరి టీఁవొజ, 18 జా 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!
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.

21 తెదొడి, సతుత్ చొ ఏక్ దూత ఎకిక్లొ తిరేవ్లిచి ఎదిలి
జాడుచిఏక్పతుత్ రు ఉకుక్ల,సముదుమ్ తెగల కిచొచ్మెన
సంగిలన్మెలె,
“ఓ బబులోను వెలిల్ పటున్మ్,
తుయి ఇసి డీస గలి జా అనెన్ కెయయ్ఁక కి డీసె నాయ్.
22అనెన్ వీన బజాయ్ తిఅవాడ్, 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.
కిచొచ్కమెలె,తుచసావుకరుల్ ఒండిలోకుమ్ క వెలొల్ జాతిల,
చి తుచి మెంగుర్ కామ్ క ఎతిక్ రాజిమ్ లుచ మానుస్ల్

మోసిమ్జా గెల.
24అనెన్, జేఁవ్ తెయిదేముడుచ కబురుల్ సంగితసచి,

జోవయించయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి,
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 చలంజె కమొకఒండిలోకుమ్ కనాసెనుమ్కెరిల్ జావెలిల్

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 నంత టీఁవొజ తా చెతత్ర్ జీవుల్
సెరున్ సేడ, సింగాసనుమ్ తె వెస తిలొ దేముడుక,
“ఆమేన్! దేముడుక జొఒర!”
మెన సంగ బకి కెరల్. 5అనెన్, కిచొచ్ మెన సంగ సిఙాసనుమ్
తెంతొ ఏక్ అవాడ్ అయ్ లిమెలె,
“తుమ్ జోచ సేవ కెరస, తుమ్ జోక 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 చి అవాడ్ అయ్ లి రితి, ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ చ అవాడుల్ 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

* 19:1 19:1జోవయించి బాస తెన్ ‘హలెల్లూయా!’ మెన కేక్ గలుల, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక జెయియ్!’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ † 19:4 19:4
4:4 దెక. ‡ 19:4 19:4 4:6-8 దెక. § 19:7 19:7 ‘మెండపిలల్క గెతి బూలి’ మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, యేసుకీసుత్ క నంపజలసమొతుత్ మ్,
నంపజలసమొతుత్ 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.
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§పెండిల్ ఉబేడ్ తెయార్ కెరన అసెస్చి రిసొ
ఆఁవ్ సరద్సంతోసుమ్జా,జోక గవురుమ్ కెరుమ!
8పెండిల్ ఉబేడ్చొకిక్ల్ చిపూరిసుదిద్చి చెంగిలి బటట్ గలనుక

మెన
జాక దిల!”
మెన కేక్ గలల్. జాచెంగిల్ బటట్క కిచొచ్ అరుద్ మ్మెలె, *ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ జల మానుస్ల్ చ పునిన్మ్ చ
కమొజవుల.

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. 10 తెదొడి, బకి
కెరుక మెన, జో దూతచి చటెట్ సెరున్ సేడల్య్, గని అంక జో,
“దసిస్ కెరుక నాయ్. తుచి రితి, యేసుక నంప కెరల్ తుచ
బావుడుల్ చి రితి జయిందె. మెలె, దేముడుక సేవ కెరొసొ
జయిందె. అంకపోని, గని దేముడుకయ్జొకరు.” మెలన్.
కిచొచ్క మెలె, యేసు సంగిలి జో దెకయ్ లి సాచి, దేముడు
సంగిలొ కబురుల్ ఎకిక్ ఆతమ్ తెంతొచ.

చొకిక్లొ గోడొతె వెగ జెతొసొ
11 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జా

తిలిస్ దెకిలయ్, చి ఆదె! చొకిక్లొ గోడొ! జోతె వెసిలొసొచి
నావ్ కిచొచ్ మెలె, ‘నిదానుమ్ చొ, సతిత్మ్ చొ’. చి సతిత్మ్ చ
తీరుప్ల్ కెర, ‘దేముడుచి సతిత్మ్ జీనుస్’ మెన, యుదుద్ మ్
కెరయ్. 12జోచఅంకివొ కీసమెలె, ఆగి లగిల్ రితి, చిజోచి
బోడితెఒగగ్ర్ కిరీటల్అసిత్. జోచిఅఁగి రెగిడిల్ నావ్ ఏక్ అసెస్.
గని కిచొచ్ నావ్ గే ఎకిక్ జోకయ్ ఎరెక్, గని అనెన్ కకక్య్
నాయ్. 13లొఁయితెబుడడ్ తిలొపాలుమ్జోగలనఅసెస్,చి
జోక తిలి నావ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడుచి †కోడు’ మెలి నావ్
తిలన్. 14 అనెన్, పరలోకుమ్ చ సయ్ నుయ్ములు కి, సుదిద్
తిలి చొకిక్లి చెంగిలి బటట్చ పాలల్ గలన, చొకిక్ల గోడల్ తె
జేఁవ్ కి వెగ, జోచి పటిట్ గెతతి. 15 ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుక ‡నేనల్ మానుస్ల్ క మారి వాండి తిలి కండా
జోచి చోండి తెంతొ బార్ జతయ్. గొవుడుచి ఇనుముడండొ
తెన్ జోవయింక ఏలుప కెరెదె. ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి సిచచ్చి కోపుమ్ చి గినన్తె జో సుఁద, జేఁవ్
మానుస్ల్ క కెరి సిచచ్ జో జరుగ్ కెరెదె. 16జోచిపాలుమ్ తె చి
జోచి జంగయ్ చి ఉపిప్రి ఏక్ నావ్ అసెస్. ‘రానల్ క రానొ,
పబుల్ క పబు’మెలినావ్.
ఆకర్ చియుదుద్ మ్

17తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె,పొదుద్ చిఉజిడ్ తెటీఁవొజ
తా ఏక్ దూత గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, పొదుద్ ఆగాసుమ్ చి

మదెనె టీఁవొజ, పకక్య్ ఉడిడ్త ఎతిక్ పిటట్ల్ క కిచొచ్ మెన
కేక్ గలొ మెలె, “తుమ్ జా! చి దేముడు దొరుక్ కెరి వెలిల్
విందుక తెయార్జాతా. 18రానల్ చి సిద, వెయిజమానుల్ క
వెలొల్ చి సిద, ఒగగ్ర్ సెకిబలుమ్ మానుస్ల్ చి సిద, గోడల్ చి
సిద, జోవయింతె వెగితసచి సిద, ఎతిక్ రగల్ మానుస్ల్ చి
సిద; జేఁవ్ గొతి నెంజిలస జలెకి, గొతిమానుస్ల్ జలెకి;బాల
వెలొల్ చి సిద కసెత్”మెన, దూత పిటట్ల్ క సంగిలన్.

19తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె,జోపాపుమ్ చొజంతు,చి
ఒండి లోకుమ్ చ రానలు,జోచ సయ్ నుయ్ముల్ తెన్ ఎకిక్తె
బెరల్. కిచొచ్క మెలె, జో గోడొతె వెసిలొసొచి ఉపిప్రిచి జోచ
సయ్ నుయ్ముల్ చి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెరుక మెన బెరల్.

20తెదొడి §జంతు దెరున్ సేడొల్ ,చిజోతెన్,జోచినావ్తెన్
వెలొల్ మాయకమొ కెరొల్ అనెన్క్ *జంతు కి దెరున్ సేడొల్ . జో
అబదుద్ మ్ క దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ ఆఁవ్ మెన అగెగ్
సంగతిలన్. అనెన్,జోజంతుచిగురు కెరవన,జోచిబొమమ్క
బకి కెర తిలసకమోసిమ్ కెర తిలొ. జో కి దెరున్ సేడొల్ . జలె,
జేఁవ్దొగులకజీవ్తతెత్,ఎడిద్ రంగు లగితివెలొల్ ఆగిగొయ్ చి
గడెడ్ గల దిల. 21తెదొడి, గోడొతె వెసిలొసొజోచి కండా తెన్
రానల్ కచి జేఁవ్ సయ్ నుయ్ములు ఎతిక్క మారయ్ గెలన్.
జోచి చోండి తెంతొ బార్ జతి కండా తెన్ అనెన్, ఎతిక్ పిటట్ల్
జేఁవ్మొరల్స ఎతిక్జిన్ చి సిదకా గెల కెర, పేట్ బెరె కయ్ ల.

20
సయ్ తాన్ మటుట్ నెంజిలి గొయితె వెయి వెరుస్ల్ తతి

సిచచ్ జతిసి
1 అనెన్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, పరలోకుమ్ తెంతొ దూత

ఎకిక్లొఉతజెతెతిలిసిదెకిలయ్. జోచిఅతిత్ మటుట్ నెంజిలి
జా *వెలిల్ గొయిచితాలుమ్ కడి,చిజాడు తిలి ఏక్ ఇనుము
గొలుస్ తిల. 2 తెదొడి వెలొల్ చొ జో అయిక, జలె పూరుగ్ మ్
తెంతొచొఅయిక,మెలె,సయ్ తాన్జలొసయ్ తానుకదూత
దెర కెర, వెయి వెరుస్ల్ జో దసిస్ తతి రితి జోక బంద గెల
కెర, 3మటుట్ నెంజిలిజాగొయితెగలదా, వెయివెరుస్ల్ గెతె
ఎదక దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ కజోఅయిఅనెన్ నేమోసిమ్
కెరి రిసొ, జోచి ఉపిప్రి డంక దిలన్. జా వెయి వెరుస్ల్ గెలె,
జోక గడియవిడద్ల్ కెరుక.

కీసుత్ తెన్ వెయి వెరుస్లు ఏలుప కెరుక
4తెదొడికిచొచ్ దెకిలయ్మెలె,సిఙాసనల్,చిజోవయించి

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

* 19:8 19:8 నెంజిలె ‘పబుచయ్జలమానుస్ల్’మెనుక జయెదె. † 19:13 19:13యోహాను 1:1. ‡ 19:15 19:15 నెంజిలె ‘నెసిలమానుస్ల్ క’
మెనుక జయెదె. § 19:20 19:20 సముదుమ్తెంతొబార్ జలొసొ 13:1. * 19:20 19:20 బుఁయితెంతొబార్ జలొసొ 13:11. * 20:1 20:1
9:1 దెక.
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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. 6 తొలితొ చి జీవ్ జా ఉటిత్సి
జతస దేముడుక చి కీసుత్ క పూజరుల్ రిత జవుల, చి వెయి
వెరుస్ల్పూరిజో 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,
తెదివాట్జిన్జవుల. 9తెదొడిజేఁవ్బూలోకుమ్ చిరుందిలి
టాన్ తె వెగ జా, దేముడుచ జల మానుస్ల్ చి సుటుట్ నంత,
చి జో ‡పేమ తిలి పటున్మ్ చి సుటుట్ నంత బెర అయ్ ల.
గని పరలోకుమ్ తెంతొ దేముడు తెంతొ ఆగి సూఁయి
జా జోవయింక డయ గెలి. 10 జోవయింక మోసిమ్ కెరొల్
సయ్ తాన్సిచచ్ జతెతంక ఎడిద్ ఆగి లగితివెలిల్ ఆగి గొయ్ తె
§గలి జలొ. జో పాపుమ్ చొ జంతు, అనెన్ అబదుద్ మ్ క
‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ ఆఁవ్’ మెననొల్సొ కి ఒతత్య్
గలి జా అసిత్. జేఁవ్ రాతి మెదెద్నె కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్,
ఒతత్ సిచచ్ల్ బాదల్ జతె తవుల.

మొరల్సక ఆకర్ చి తీరుప్ జతిసి
11అనెన్ కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, వెలిల్ చొకిక్లి సిఙాసనుమ్,

చి జాచి ఉపిప్ర్ వెసిలొసొక దెకిలయ్. జోతె తెంతొ
బూలోకుమ్ ఆగాసుమ్ నిగ గెల, చి జేఁవ్ క అనెన్ కేన్ టాన్
నాయ్. 12తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, బాల వెలొల్ మొరల్స
ఎతిక్జిన్ సింగాసనుమ్ చి పురె టీఁవ తతికయ్, పుసత్కల్
*ఉగిడల్. పడొత్ అనెన్క్పుసత్కుమ్ఉగిడల్; పరలోకుమ్ తెజింక
సెలవ్ తిలసచ నవొవ్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్. జలె, మొరల్స జేఁవ్
కెరల్ కమొచి రిసొ జేఁవ్ పుసత్కల్ తె రెగడ్ తిలి రితి తీరుప్ జల.

13తెదొడి, జేఁవ్ తెమొరల్సక సముదుమ్ సొరప్ కెర దిలి,
అనెన్ మొరున్ చి మొరల్స రకితి టాన్ ఒతత్ తెంతొ తిలసక

సొరప్ కెర దిల, చి సముదుమ్ తెమొరల్స, చిమొరమొరల్స,
రకితిటాన్ తెతిలసఎతిక్జిన్జీవ్జా,సింగాసనుమ్ చిపురె
టీఁవ,జేఁవొజ,జేఁవ్ క కమొచిరిసొతీరుప్ జవుల. 14తెదొడి
మొరున్ చిమొరల్స రకితి టాన్ వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి గడెడ్ †గలి
జల. వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలిత్సి దొనిన్చి మొరున్ జయెదె.
15 అనెన్, పరలోకుమ్ తె జింక సెలవ్ తిలసచ నవొవ్ రెగిడిల్
పుసత్కుమ్ తె కచి నావ్ తయె నాయ్ గే, జెఁవివ్ వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె ‡గలి జల.

21
నొవి ఆగాసుమ్, నొవి బుఁయి

1 తెదొడి ఆఁవ్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, నొవి ఆగాసుమ్,
నొవి బుఁయి. అగెగ్చి ఆగాసుమ్ అగెగ్చి బుఁయి కేడ తిలి,
చి సముదుమ్ కి నాయ్. 2 పడొత్ , పరలోకుమ్ చి సుదిద్చి
పటున్మ్, నొవి యెరూసలేమ్ 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.
జోవయింతెన్జోజియెదె. జేఁవ్జోచయ్పెజల్జాతవుల,
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 తయె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, పొరిన్చి ఎతిక్
ఉటట్ గెల.” మెనజాఅవాడ్ సంగిలన్.

5 తెదొడి, 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
ఆఁవ్మొదొల్ చొ, ఆకర్ చొ. కకక్ తాన్ కెరెల్, డబుబ్ల్ నే దెతె,
జీవ్ దెతొ పాని అంచి ఊంట తెంతొ ఆరి దెయిందె. 7 కో
జీనుల గే, అంచి రాజిమ్ చి ఈంజ వాట జోక దెయిందె,
చి ఆఁవ్ జోచొ దేముడు జయిందె, జో అంక పూతుత్ జా
తయెదె. 8 గని అంచి సాచి జంక బితస, నముకుమ్
నెంజిలస, 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

† 20:5 20:5 మెలె, వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి సిచచ్తె గెతిసి. 20:14. ‡ 20:9 20:9 దొనిన్ అరద్ల్ ఉచరుక జయెదె. ఏక్ మెలె, మాములుమ్ యెరూసలేమ్

పటున్మ్. అనెన్క్ మెలె, కేనె పబుచయ్మానుస్ల్ తవుల గే, ఒతత్య్ మెన ఉచరుక జయెదె. § 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
20:15 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఒతత్ గలయ్ లొ, గెద.
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9 తెదొడి సతుత్ ఆకర్ చ సిచచ్ల్ బెరల్ సతుత్ గినన్ల్ అగెగ్
దెర సువ 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,
పబుచి జా ఆతమ్సెకిక కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, జోచి †సుదిద్
తిలి యెరూసలేమ్ 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. 12 జా పటున్మ్ క
వెలిల్ కోట ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి. జా కోటతె బార గుమమ్ల్
తిల. జేఁవ్ బార గుమమ్ల్ తె ఎక్ ఏక్ దేముడుచొ దూత
తిలి. జేఁవ్ బార 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
బారజిన్బారికుల్ చ నవొవ్ ఎకెక్క్ రెగడ్ తిల.

15అంచితెన్లటట్బొల్ జోదూతక,జాపటున్మ్ కచిజేఁవ్ 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 చి కొలత్. చెతత్ర్ పకక్ల్ కి సమానుమ్; కెదిద్ దీగు జయెదె
గే, తెదిద్ రూందు, తెదిద్ డోంకు కి జయెదె.

17 జేఁవ్ చి కోట కి కటారల్న్. †అరవయ్ చెతత్ర్ మీటరుల్
డోంకు,మానుస్ కటారి రితి,మెలెజో దూత కటారల్న్. 18జా
కోట వజుమ్ చి వసుత్ తె తెయార్ కెరిల్సి, చి పటున్మ్ రితి
బఙరి తిలి, చి జేఁవ్ చిఉజిడి కీసిమెలె,అదుద్ మ్ రితి టేంట
లగిలి. 19 జా పటున్మ్ చి కోటచ పునాదుల్ తె ఎతిక్ రగల్
రతాన్లు లగిల. తొలితొ చి వజుమ్, చొకిక్ల్ లగిలి. అనెన్క్
రతున్మ్నీలిమ్రగుమ్లగిలి,అనెన్క్ రతున్మ్ ‘యమునా’
మెంతిసి ఎరన లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ పచచ్న లగిలి.
20 అనెన్క్ రతున్మ్ నారింజ రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్
అనెన్క్ ఎరన 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 రతున్మ్చీంచ్అకడ్ల్ నొవర్ పలొయ్ లి
రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ గులాప్ రంగు లగిలి, అనెన్క్
రతున్మ్ఊద రంగు లగిలి. 21పడొత్ బార గుమమ్ల్ చ టటట్ల్
కిచొచ్ వసుత్ తె తెయార్జాతిలమెలె,బారముతయ్ల్ క. ఎతిక్
టటట్ ఏక్ ముతయ్ల్ క తెయార్ జలిసి, అనెన్, పటున్మ్ చి వీది
రితి బఙరితా, 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. 23 అనెన్, జా పటున్మ్ క ఉజిడి
దెంక పొదుద్ గే జోను గే నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి
ఉజిడి జాక దొరుక్ జలి ఉజిడి, చి మెండపిలల్ జాక దీవు.
24 జాచి 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 ఆనుల. 26 ఎతిక్
పెజల్ క దొరుక్ జలి గవురుమ్, ఎతిక్ పెజల్ క దొరుక్ జలి
సొమాస్రుమ్ ఒతత్ ఆనుల. 27 గని కిచొచ్ పాపుమ్ చి ఒతత్
పెసె నాయ్, చి మరక్టుమ్ 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 జాగాడుచ దొనిన్ పకక్లె అసిత్. జేఁవ్
రుకాలె బార రగల్ పండుల్ , చి ఎతిక్ జొనిన్ పండుల్ పిక
తతత్తి. జో రూక్ చ అకడ్ల్ కిచొచ్క కామ్ క జెతతిమెలె, ఒండి
పెజల్ చక చెంగిల్ కెరయ్. 3 ఒతత్ తెంతొ, కిచొచ్చి రిసొ
గార్ చిసాపెనల్ తిలిసి తయెనాయ్. దసిస్చి కిచొచ్ కి తయె
నాయ్, గని జా పటున్మ్ తె దేముడుచి జో మెండపిలల్చి
సింగాసనుమ్ తయెదె, చి జోచ సేవ కెరస జోక బకి కెరె
తవుల. 4జోచిమొకొమ్ జేఁవ్ దెకుల, చి జోవయించి నిరెడ్

* 21:9 21:9 15, 16 అదయ్యల్. † 21:10 21:10 19:8 దెక. ‡ 21:12 21:12 జోవయింక అనెన్క్ నావ్యాకోబు. ‘ఇసాయేలు’ మెలె, జో
యాకోబుక అనెన్క్నావ్జయెదె,చిటాలిక ‘యూదుల్’, నెంజిలె ‘నంపజలసమొతుత్ మ్’చిఅరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. § 21:15 21:15మీంతి * 21:16
21:16 రమారమి 1,400 లు † 21:17 21:17అరవయ్చెతత్ర్మీటరుల్ మెలె, డబబ్య్దొనిన్ గజాలు జయెదె,మెలెపుంజెక్ దొనిన్ విసొచెతత్ర్. పుంజెక్
దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ మెలె, బారబారలు, మెలె 144 = 12 x 12. బార సెకుమ్ లుచయూదుల్ తిల, యేసుక బార బారికుల్ కి తిల. జేఁక ఈంజ నంబర్ ఏక్ టాలి
జయెదె. * 22:2 22:2యెహెజేక్లు 47:12.
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జోచి నావ్ తయెదె. 5 పడొత్ , ఒతత్ తెంతొ అందర్ తయె
నాయ్, 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,జోచకబురుల్ సంగితసచిఆతమ్తె సికడొత్ దేముడు
జోచొ దూతక తెదవ అసెస్; జరుగ్ జంక తిలిసి జోచ సేవ
కెరసక దెకవుక మెన,” అంక జో దూత సంగిలన్.
యేసుపబు బే బేగి అనెన్ జెయిందె

7 “ఈందె, ఆఁవ్ బే బేగి అనెన్ జెయిందె” మెన యేసు
సంగితయ్. ఈంజ పుసత్కుమ్ తె తిలి కబుర్ చ కొడొ కో
దెరనుల గే,జోవయింక చెంగిలి.

8ఆఁవ్యోహానుఈంజఎతిక్సూనొల్సొదెకిలొసొ. 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. దేముడుకయ్జొకరు!” మెలన్.

10 తెదొడి జో అంక, “ఈంజ పుసత్కుమ్ చి కబుర్ చ
కొడొ ముద కెరు నాయ్, లుంకడు నాయ్; కిచొచ్క మెలె
సమయుమ్ పాసి జా అసెస్. 11 పాపుమ్ 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.

12యేసుపబు సంగిలిసిఅనెన్ కిచొచ్మెలె, “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 చొ ఆఁవివ్” మెన
యేసు సంగిలన్.

14 పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొ చెటెట్చ పండుల్ కంక సెలవ్
దొరుక్ కెరంతిరిసొ,చిపరలోకుమ్ చిగుముమ్మ్వాట్పెసుక

సెలవ్ దొరుక్ కెరంతి రిసొ, కో ‡జోవయించ పాలల్ కేడన
తవుల గే, జోవయింకయ్ చెంగిలి. 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 పేమ తా, అబదుద్ మ్ కెరస ఒండి
అసిత్.

16యేసు, “ ‘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 జా మెన అనెన్ మానుస్ల్ క బుకారు.
అనెన్, కకక్ తాన్ తిలె, జో జెవుస్, చి కో ఇసుట్ మ్ జవుల
గే, డబుబ్ల్ నే దెతె ఆరి పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొ పాని నఙ
పితు.

18ఈంజ పుసత్కుమ్ చి కబుర్ చ కొడొ సూన్ త ఎతిక్జిన్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ జాగర సంగితసి మెలె, ఈంజేఁవ్ కొడొతె అనెన్
కిచొచ్ వేరచి బెదయ్ లె, ఈంజ పుసత్కుమ్ తె సంగ దెకయ్ ల
సిచచ్ల్ జోమానుస్ సేడిత్ రితి దేముడు సిచచ్ కెరెదె. 19అనెన్,
ఈంజ జోచి కబుర్ చి పుసత్కుమ్ చ కొడొతె కో కిచొచ్ కడ గెలె,
ఈంజ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్ దెకయ్ లి జో జీవ్ దెతి రూక్ చి, చి
జోచి పరలోకుమ్ చి సుదిద్చి పటున్మ్ తెచి జోచి వాట, ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కడ గెలెదె.

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

21జోచయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చిఉపిప్రి పబు జలొ
యేసుచి దయతవుస్. ఆమేన్.
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